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VästKoms styrelse 
  
Jonas Ransgård   Katarina Jonsson   
Paula Örn    Kjell Hedvall 
Stefan Svensson   Peter Lindroth 
Anneli Hulthén   Conny Johansson 
Ulf Olsson    Martin Carling 
Margareta Lövgren   Liselotte Broberg 
Crister Persson   Paul Åkerlund 
Mattias Josefsson   Ingemar Samuelsson 
 

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 
 

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 09.15-11.00. Styrelsemötet startar så fort 
föreningsstämman avslutats.  

Plats: Residenset, Vänersborg, lokal Biosalongen, 4 tr. 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justerande. 
3. Introduktion till nya styrelsen 

 Presentation av anställda 

 VästKoms hemsida 

 VästKoms uppdrag enligt stadgarna 

 Gemensamma organ såsom BHU med presidium, Samrådsorganet, 
Västgruppen, Ledningsgruppen.  

 Aktuella frågor inom VästKom 
4. Val av styrelsens arbetsutskott tillika representanter i det politiska Samrådsorganet 

med VGR. Valberedningen föreslår att styrelsen väljer de fyra förbundsordförandena 
som ledamöter till arbetsutskottet, dvs. Jonas Ransgård, Ulf Olsson, Katarina 
Jonsson och Martin Carling. 

5. Val av förste vice och tredje vice ordförande i BHU.  Enligt BHU-instruktionen ska 
kommunsidan utse förste vice och tredje vice ordförande. Dessa ingår då också i 
BHU-presidiet. Praxis är att VästKoms ordförande och vice ordförande väljs till dessa 
uppdrag. 

6. Val av ytterligare två ledamöter att, utöver förste vice och tredje vice ordförande, 
ingå i BHU-presidiet. Praxis är att de två förbundsordförandena som inte väljs till 
vice ordförande i BHU utses som ledamöter till BHU-presidiet. 

7. Anmälan av delegationsbeslut fattat av ordförande. Beslutet behandlar förlängning 
av kommunernas Hälso- och sjukvårdsavtal med VGR. Beslutet återfinns i bilaga 
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tillsammans med en promemoria som behandlar de olika scenarier som kan uppstå i 
arbetet med översyn av avtalet. 

8. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 11.00. Se särskild kallelse. 
9. Övriga frågor. 
10. Nästa styrelsesammanträde är tisdagen den 23 juni 2015, kl. 09.15 – 11.00. 
11. Avslutning 

 

Var god anmäl eventuellt förhinder till Thomas Jungbeck. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Ransgård  /Thomas Jungbeck 
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ì VästKom

Göteborg den 3r mars 2015

Delegationsbeslut

VästKoms styrelse beslutar att godkänna att nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen förlängs med ett år till och med den
31mars zorT innebärande att en eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast den 3r
mars zo16 om parterna inte enas om något annat. Beslutet förutsätter att motsvarande
beslut fattas av Västra Götalandsregionen.

Ordförande

Ordföranden för VöstKom har enligtfaststölld delegationsordning för VästKom rätt attfatta
beslut på styrelsens och/eller arbetsutskottets vägnar om tiden inte medger att styrelsen eller
arb ets uts kottet ka n sa m m an kallas.

Bakgrund till delegationsbeslutet: I detta fall är ett ställningstagande nödvändigt från
VästKoms styrelse senast denna dag den 31 mars zor5 varför ett beslut fattas på

delegation. Om ställningstagande inte görs denna dag innebär detta att nuvarande avtal
med VGR istället förlängs fyra år från den r april zo:.6. Göteborgs kommunstyrelse har
beslutat att säga upp avtalet om en förlängning på ett år inte medges av VGR. Om VGR
medger en förlängning av avtalet med ett år enligt Göteborgs önskemål bör detta gälla
också förhållandet till övriga kommuner i Västra Götaland.

Hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR.
Rubricerat avtal är fyraårigt och gäller under tiden zorz-o4-o1 - - zo16-o3-3r.
Uppföljning av avtalet ska inledas r8 månader före avtalstidens utgång. Senast ett
år före avtalstidens slut tar det politiska samrådsorganet mellan VästKom och
Västra Götalandsregionen (SRO) ställning till om avtalet ska sägas upp.
Om avtalet inte sägs upp forlängs det med fyra år. SRO samordnar frågor rörande
avtalet och kan vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet, ta
initiativ till en översyn.

Avtalet utgör huvudavtal för övriga överenskommelser mellan kommunerna
i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Detta innebär att översyn och
revideringar av underliggande överenskommelser behöver ske i relation till denna
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ì VästKom

utvärdering.
VästKom och Regionkansliet har under zor4 tillställt huvudmännen samt de delregionala
vårdsamverkansgrupperna förfrågan om att analysera avtalet gentemot den

verksamhet som bedrivs i nuläget och, om så behövs, ge förslag på forändring av

innehållet iavtalet.
En väl fungerande vård och omsorg är ett av grundfundamenten i det svenska

välfärdssamhället. Utvecklingen har gått mot en allt mer decentraliserad
organisation där samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och den kommunala
vården blivit mer betydelsefull. Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala
hälso- och sjukvården är stadd iständig förändring och utveckling. Samtliga vårdnivåer
måste hantera nya förutsättningar och nya möjligheter. Såväl den demografiska som

medicintekniska utvecklingen innebär utmaningar för kommunerna och regionen.
För att en patient med insatserfrån båda huvudmännen ska få en patientsäker,
sammanhållen och god vård med hög kvalitet, krävs det en väl fungerande
samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Patientens perspektiv ska

alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måste ha kunskap om ingångna

överenskommelser och avtaloch tillämpa dessa med fokus på patientnyttan.

Beredning
Samtliga huvudmän har getts mojligheter att inkomma med synpunkter under
perioden 140919 - !4!222. En partsgemensam grupp från VästKom och

Regionkansliet har värderat inkomna synpunkter och förankrat förslagen till
ställningstaganden med kommunerna via kommunalförbunden samt inom
regionkansliet.
VästKom och Regionkansliet har i samverkan berett de inkomna synpunkterna
och lämnatförslag till SRO om den fortsatta hanteringen. Förslaget innebär
att nuvarande avtal inte sägs upp utan utvecklas i enlighet med inkomna
syn pu n kter.

Sam rådsorganets beslut 150213
Samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen har den r3 februari zor5
beslutat att rekommendera VästKoms styrelse samt Regionstyrelsen att

r. Nuvaran de Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra

Götalandsregionen och kommunerna i Vöstra Götaland ska inte sägas upp utan

utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen.
z. lnga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen.

3. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram tydligt med fokus
på patientnytta och samverkan mellan huvudmännen

Detta innebär att ett förslag till utvecklat avtal kan beslutas i god tid före zo16-o3-3r. Om

ingenting görs så förlängs nuvarande avtalfyra årfrån den r april zo16, dvs. till och med 3r
mars 2020.

VästKoms styrelse beslutade den 3 mars 2015 att anteckna Samrådsorganets
rekommendation till protokollet innebärande bl.a. att avtalet inte sägs upp.



ì VästKom

Göteborgs stad har därefter i kommunstyrelsen den z5 mars 2oi.5 beslutat att föreslå VGR

att det nuvarande avtalet ska förlängas endast ett år istället för fyra, som nuvarande avtal

stipulerar. Staden vill fördjupa diskussionerna om samarbetet. T.f. stadsdirektör Eva

Hessman har med anledning av kommunstyrelsens beslut tillskrivit VGR enligt nedan.

Göteborgs kommunstyrelse har vid sammanträde den 25 mars 2015 beslutat

ge stadsdirektören i uppdrag att omforhandla delar av avtalet som

reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götaland.

ge stadsdirektören i uppdrag att ftirlänga avtalet som reglerar
hâlso- och sjukvårdsansvaret i Västra Götaland i ett år fiam till
och med senast 31 mars 2017, och

aft ge stadsdirektören i uppdrag att utreda hur samarbetsformerna
mellan regionens hälso- och sjukvårdsansvariga organ och
kommunstyrelsen kan ftirstärkas både på politisk nivå och på

tjänstemannanivå

Avtalet löper enli-et $ 13till den 31mars 2016. Med anledning av

kommunstyrelsens beslut fårjag hänned ftjr stadens räkning göra framställning
om att avtalet, vad avser Göteborgs stad, ska ÍÌirlängas till den 31 mars 2017,
och att pafterna påbörjar en omftirhandling av Avtalet och samverkar flor att
ÍÌirstär'ka samarbetsforrnema mellan regionens hälso- och sjukvårdsansvariga
organ och kommunstyrelsen.

För att Göteborgs stad inte ska bli bundet av Avtalet ytterligare fyra är efter den 31

mars 2016, far jag ftir ordningens skull också säga upp avtalet. Om stadens

framställan om ÍÌirlängning inte kan medges, upphör dârmed avtalet att gälla Íör
stadens del den 3l mars 2016.

Med vänliga hälsningar

?

Eva Hessman

t.f. stadsdirektör

Förslaget innebär att parterna kan säga upp avtalet med rz månaders uppsägningstid
senast den 3r mars zo16 till upphörande den 31 mars zo:rT.En sådan ettårig förlängning
betyder i praktiken att det arbete med översyn av nuvarande avtal som Samrådsorganet
rekommenderade i sitt beslut, kommer att ske som planerat under zor5, med den

skillnaden att om parterna inte skulle komma överens om förändringar i avtalet så kan detta

aft

aïf



VästKom

sägas upp till upphörande den 31 mars zor7. Uppsägning ska i så fall ske senast den 3r mars

zo16.

Konsekvenserna av en ettårig förlängning innebär att parterna får ytterligare tid för att
fördjupa diskussionerna om samarbetet, både inom kommunkollektivet samt mellan
pafterna. Vi kommer sannolikt också att få tid för en ordnad remissrunda till kommunerna
om detta känns angeläget. Alternativet med ett uppsagt avtalfrån Göteborgs sida bedöms

sammantaget som sämre i nuläget.

FöR VÄSTKOM z'

Jonas Ransgård

Ordförande

I
Thomas Jungb

Direktör

tfuútwr,
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Diskussionsunderlag 

Förslag till plan för strategisk diskussion i och med nya 
förutsättningar för ”Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland” 
 

Bakgrund 

”Avtalet som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland” (Hälso- och sjukvårdsavtalet) är fyraårigt och gäller under 
tiden 2012-04-01 - - 2016-03-31. Enligt nuvarande avtal ska uppföljning av avtalet inledas  
18 månader före avtalstidens utgång och senast ett år före avtalstidens slut. Därefter ska 
det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO) ta 
ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år. 
SRO samordnar frågor rörande avtalet och kan vid väsentliga förändringar av 
förutsättningarna för avtalet, ta initiativ till en översyn. 
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet utgör huvudavtal för övriga överenskommelser mellan 
kommunerna i Västra Götaland (VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR). Detta innebär 
att översyn och revideringar av underliggande överenskommelser behöver ske i relation till 
uppföljningen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  
 
VästKom och Regionkansliet har under 2014 tillställt huvudmännen samt de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna förfrågan om att analysera avtalet gentemot den verksamhet 
som bedrivs i nuläget och, om så behövs, ge förslag på förändring av innehållet i avtalet. 
Samtliga huvudmän har getts möjligheter att inkomma med synpunkter under perioden 
140919 – 141222. En partsgemensam grupp från VästKom och Regionkansliet har värderat 
inkomna synpunkter och förankrat förslagen till ställningstaganden med kommunerna via 
kommunalförbunden samt inom regionkansliet. 
 
VästKom och Regionkansliet har i samverkan berett de inkomna synpunkterna och lämnat 
förslag till SRO om den fortsatta hanteringen. Förslaget innebar att nuvarande avtal inte 
sägs upp utan utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter. 
 

Beslut i SRO och förändrade förutsättningar  

Samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen beslutade den 13 februari 
2015 att rekommendera VästKoms styrelse samt Regionstyrelsen att  

http://www.vastkom.se/


 2 

1. Nuvarande Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska inte sägas upp utan 
utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen. 
 

2. Inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen. 
 

3. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram tydligt med fokus på 
patientnytta och samverkan mellan huvudmännen 

SRO:s rekommendationsbeslut innebär att ett förslag till utvecklat avtal kan beslutas i god 
tid före 2016-03-31. Om ingenting görs så förlängs nuvarande avtal fyra år från den 1 april 
2016, dvs. till och med 31 mars 2020.  

VästKoms styrelse beslutade den 3 mars 2015 att anteckna Samrådsorganets 
rekommendation till protokollet innebärande bl.a. att avtalet inte sägs upp. 

Göteborgs stad har därefter i kommunstyrelsen den 25 mars 2015 beslutat att föreslå VGR 
att det nuvarande avtalet ska förlängas endast ett år istället för fyra, som nuvarande avtal 
stipulerar. Staden vill fördjupa diskussionerna om samarbetet. T.f. stadsdirektör Eva 
Hessman har med anledning av kommunstyrelsens beslut tillskrivit VGR i ärendet.  

Förslaget innebär att parterna kan säga upp avtalet med 12 månaders uppsägningstid 
senast den 31 mars 2016 till upphörande den 31 mars 2017. En sådan ettårig förlängning 
betyder i praktiken att det arbete med översyn av nuvarande avtal som Samrådsorganet 
rekommenderade i sitt beslut, kommer att ske som planerat under 2015, med den 
skillnaden att om parterna inte skulle komma överens om förändringar i avtalet så kan detta 
sägas upp till upphörande den 31 mars 2017. Uppsägning ska i så fall ske senast den 31 mars 
2016. 

VästKoms styrelse beslutade 150331, genom delegationsbeslut, att godkänna att nuvarande 
Hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen förlängs med 
ett år till och med den 31 mars 2017 innebärande att en eventuell uppsägning av avtalet ska 
ske senast den 31 mars 2016 om parterna inte enas om något annat. Beslutet förutsätter att 
motsvarande beslut fattas av Västra Götalandsregionen. 

Regionstyrelsens ordförande och t.f. regiondirektör har i skrivelse 150331 meddelat att man 
delar Göteborgs stads synpunkter och godkänner för egen del att gällande Hälso- och 
sjukvårdsavtal förlängs med ett år till den 31 mars 2017. 

 

Planering och strategisk diskussion för säkerställande av arbetsprocess 

Konsekvenserna av de förändrade förutsättningarna för processen runt Hälso- och 
sjukvårdsavtalet genom en ettårig förlängning innebär i praktiken att parterna får 
ytterligare tid för att fördjupa diskussionerna om samarbetet, både inom 
kommunkollektivet samt mellan parterna.  

VästKom och Regionkansliet konstaterar att tjänstemannaprocessen för utveckling av 
nuvarande avtal i enlighet med inkomna synpunkter, är säkerställd genom den 
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arbetsordning som parterna är överens om sedan tidigare. Arbetsordningen innebär att en 
partsammansatt förhandlingsgrupp arbetar in de inkomna synpunkterna och överlägger om 
hur detta ska formuleras, regleras och tydliggörs i avtalet. För VGK:s del finns denna 
arbetsprocess beskriven i bilagan ” Process VGK för HoS-arbetet 150320”. Motsvarande 
arbetsordning återfinns inom VGR:s organisation.  

Under förhandlingsperioden har parterna uppdraget och ansvaret att förankra och föra 
dialog inom VGR respektive VGK om hur utvecklingen av avtalet fortskrider och hur 
synpunkter inarbetats etc. Detta sker för VGK:s del via kommunalförbunden och för VGR:s 
del via den egna hälso- och sjukvårdsorganisationen, sjukhusen och primärvården. 
Huvudmännen har också möjlighet att på egen hand föra dialog om hälso- och 
sjukvårdsansvaret inom den egna vårdsamverkansorganisationen.  

När parterna är överens om att överläggningarna är avslutade och ett utvecklat förslag till 
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal finns framme, överlämnas det till Ledningsgruppen för 
samverkan VGR/VGK (LiSA-gruppen) för ställningstaganden samt beredning inför SRO. 
SRO väntas därefter fatta beslut om att rekommendera huvudmännen att för egen del fatta 
beslut om tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Ovan nämnda arbetsprocess bygger på att tjänstemän bereder och ansvarar för dialog och 
förankring med samtliga huvudmän inför beslut i lämpliga politiska församlingar.  

VästKom och Regionkansliet konstaterar att den politiska processen för dialog och 
utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet behöver stärkas i en fungerande övergripande 
länsstruktur. Förslaget är att den partssammansatta politiska beredningsgruppen, som 
skapas från 151001 i samband med det nya ”Samarbetsavtalet för försörjning av personliga 
hjälpmedel i VG”, utgör den politiska arenan även för Hälso- och sjukvårdsavtalet. Det vore 
logiskt med tanke på att ansvaret för försörjning av personliga hjälpmedel regleras och 
utgår från Hälso- och sjukvårdsavtalet i VG. Den politiska beredningsgruppens uppdrag är 
under formering och ställningstagande om ett utvidgat uppdrag behöver därför föras i 
särskild ordning. 

Möjliga scenarion och planering för säkerställande av processen för nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal 

För att säkerställa en fördjupad dialog och utvecklad arbets- och beslutsprocess för 
framtagande av ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i VG, behöver en beskrivning göras över 
de scenarion som kan uppkomma beroende på parternas ställningstaganden.  

Nedanstående scenariobeskrivning har som syfte att beskriva arbets- och beslutsprocesser 
beroende på de förväntningar parterna har på ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i VG från 
den 1 april 2017. Syftet är att säkra dialog och förankring av arbetet såväl politiskt som 
tjänstemannamässigt.  

Scenario 1 

Innebär att parterna under 2015 arbetar fram ett förslag till nytt avtal som huvudmännen är 
överens om under kvartal 1 2016, dvs. ingen uppsägning före den 31 mars 2016.   
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Maj 2015 – oktober 2015. VästKom och Regionkansliet genomför överläggningar i 
Förhandlingsgruppen VG. Förhandlingarna utgår från SRO:s beslut och har som syfte att 
utveckla avtalet i enlighet med inkomna synpunkter samt lyfta fram patientnyttan och 
den politiska viljeinriktningen. Dialog och förankring ansvaras för och sker via parternas 
samverkansstrukturer beskrivet ovan.  

November 2015. Förslag till nytt ”Hälso- och sjukvårdsavtal i VG” lämnas till LiSA-
gruppen för dialog och ställningstagande inför beslut om rekommendation i SRO.  

Januari 2016 – mars 2016. Parterna tar under kvartal 1, 2016 ta ställning till att man är 
överens om att det nya avtalet ska ersätta det nuvarande och gälla från den 1 april 2017.  

April 2016. Parterna besluta om nya avtalet ska ersätta det nuvarande från 1 april 2017 
eller om det ska träda ikraft tidigare, exempelvis 1 september 2016.  

April 2016  december 2017. Implementering av innehåll, intentioner och gränssnitt i 
nya avtalet. Samtliga VC, sjukhuskliniker och ledningsgrupper VGK ska besökas av 
företrädare från VGR och VGK. 

1 april 2017 (eller tidigare)– Nytt ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”. Avtalet gäller fram till 
den 30 mars 2021 (eller tidigare). 

Scenario 2 

Innebär att parterna under 2015 arbetar med ett förslag till nytt avtal från 1 april 2017 och 
konstaterar att man inte blir överens om innehållet. En uppsägning sker då av nuvarande 
avtal före den 31 mars 2016. Avtalet upphör då att gälla från den 1 april 2017. Parterna 
kommer överens och beslutar om nytt avtal i november 2016 med start den 1 april 2017. 

Maj 2015 – oktober 2015. VästKom och Regionkansliet genomför överläggningar i 
Förhandlingsgruppen VG. Förhandlingarna utgår från SRO:s beslut och har som syfte att 
utveckla avtalet i enlighet med inkomna synpunkter samt lyfta fram patientnyttan och 
den politiska viljeinriktningen. Dialog och förankring ansvaras för och sker via parternas 
samverkansstrukturer beskrivet ovan.  

November 2015. Förslag till nytt ”Hälso- och sjukvårdsavtal i VG” lämnas till LiSA-
gruppen för dialog och ställningstagande inför beslut om rekommendation i SRO.  

December 2015 – mars 2016. Parterna tar under kvartal 1, 2016 (före 31 mars) ställning 
till att det nya avtalsförslaget inte är godtagbart och att nuvarande avtal ska sägas upp 
från den 1 april 2017.  

April 2016 – oktober 2016 

Parterna besluta om ambitionen i fortsatta överläggningar och process för nytt Hälso- 
och sjukvårdsavtal. Parterna behöver analysera riskerna med att man inte når en 
överenskommelse om nytt avtal från den 1 april 2017.  

I. Fortsatta överläggningarna fortsätter och att man den vägen kan fånga 
återstående knäckfrågor eller  
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II. Fullständigt omtag görs i syfte att lösa återstående svårigheter. VästKom och 
regionkansliet fördjupat arbete inleds med dialogmöten med huvudmännen och 
fördjupade politiska diskussioner. Möjlighet till remisshantering etc.  

November 2016 – Slutligt förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal hanteras i LiSA-gruppen 
och därefter i SRO.  

December 2016 – mars 2017. Beslutsprocess med rekommendationsbeslut i VästKoms 
styrelse och Kommunalförbunden. Beslut om tillämpning hos de 49 kommunerna samt 
VGR. 

April 2016  december 2017. Stöd till den fördjupade arbetsprocessen samt för 
implementering av innehåll, intentioner och gränssnitt i nya avtalet. Samtliga VC, 
sjukhuskliniker och ledningsgrupper VGK ska besökas av företrädare från VGR och VGK. 

1 april 2017 – Nytt ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”. Avtalet gäller fram till den 30 
mars 2021. 

Scenario 3 

Innebär att parterna under 2015 arbetar med ett förslag till nytt avtal från 1 april 2017 och 
konstaterar att man inte blir överens om innehållet. En uppsägning sker då av nuvarande 
avtal före den 31 mars 2016. Avtalet upphör då att gälla från den 1 april 2017.  

Parterna konstaterar att man trots fördjupade överläggningar inte kommer överens om 
nytt avtal per november 2016 och länet står utan Hälso- och sjukvårdsavtal från den 1 april 
2017. 

Följderna av ett avtalslöst tillstånd efter den 1 april 2017 ska utredas av VästKom och 
Regionkansliet och en konsekvensbeskrivning ska presenteras för LiSA-gruppen och SRO 
under våren/sommaren 2015.  

Maj 2015 – oktober 2015. VästKom och Regionkansliet genomför överläggningar i 
Förhandlingsgruppen VG. Förhandlingarna utgår från SRO:s beslut och har som syfte att 
utveckla avtalet i enlighet med inkomna synpunkter samt lyfta fram patientnyttan och 
den politiska viljeinriktningen. Dialog och förankring ansvaras för och sker via parternas 
samverkansstrukturer beskrivet ovan.  

November 2015. Förslag till nytt ”Hälso- och sjukvårdsavtal i VG” lämnas till LiSA-
gruppen för dialog och ställningstagande inför beslut om rekommendation i SRO.  

December 2015 – mars 2016. Parterna tar under kvartal 1, 2016 (före 31 mars) ställning 
till att det nya avtalsförslaget inte är godtagbart och att nuvarande avtal ska sägas upp 
från den 1 april 2017.  

April 2016 – oktober 2016 

Parterna besluta om ambitionen i fortsatta överläggningar och process för nytt Hälso- 
och sjukvårdsavtal. Parterna behöver analysera riskerna med att man inte når en 
överenskommelse om nytt avtal från den 1 april 2017.  
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I. Fortsatta överläggningarna fortsätter och att man den vägen kan fånga 
återstående knäckfrågor eller  

II. Fullständigt omtag görs i syfte att lösa återstående svårigheter. VästKom och 
regionkansliet fördjupat arbete inleds med dialogmöten med huvudmännen och 
fördjupade politiska diskussioner. Möjlighet till remisshantering etc.  

November 2016 – Slutligt förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal hanteras i LiSA-gruppen 
och därefter i SRO. Parterna konstaterar att någon överenskommelse om nytt Hälso- 
och sjukvårdsavtal inte är möjlig att nå.  

1 april 2017 – Länet står utan avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 

Konsekvenser av ett uppsagt avtal från den 1 april 2017 

I det fall parterna konstaterar att man inte kan komma överens om ett nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal (scenario 3) och man riskerar att stå inför avtalslöst tillstånd den 1 april 2017, 
behöver överväganden och ställningstaganden göras i god tid.  

Prolongering för ytterligare överläggningar 
Parterna kan konstatera att det behövs ytterligare tid för överläggningar och beslutar att 
prolongera nuvarande avtal ytterligare ett år, t.o.m. den 31 mars 2018.  

Skatteväxla tillbaka hemsjukvården till Västra Götalandsregionen 
Inleds en dialog och process om att skatteväxla tillbaka ansvaret för sjukvård i ordinärt 
boende. Förutsätter att samtliga huvudmän är överens. Skatteväxlingen sker på den 
kostnadsnivå som kommunerna har idag och inte på den nivå som vid förra skatteväxlingen 
då hemsjukvården gick från landstinget till kommunerna. Vid 2012 års skatteväxling av 
Västtrafik skiftades 1.4 mdr vilket motsvarande 43 öre. Den kommunala hemsjukvårdens 
kostnader är många gånger större än den för Västtrafik och skulle innebära en signifikant 
minskning av den kommunala skatteintäkten. Kommunerna blir på intet sätt av med 
arbetet eftersom man skulle få utföra mycket av det man redan gör idag genom delegation 
till hemtjänsten.  

Avtalslöst tillstånd 
SKL:s jurister menar att om parterna inte kommer överens och det uppkommer en situation 
med avtalslöst tillstånd efter den 1 april 2017, så är huvudregeln att aktuellt lagrum styr 
regleringen av ansvaret. Hälso- och sjukvårdsansvaret styrs genom Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) och ansvaret enligt HSL för sjukvård i ordinärt boende åvilar 
landstinget. Det skulle innebära att VGR åter får ansvaret för sjukvård i ordinärt boende, 
trots att HSL är dispositiv i vissa delar och att länet 1999 skatteväxlat ansvaret.  

Att komma till en situation där parterna resonerar om en tillbakagång till före 1999 innebär 
ett accepterande av ineffektivt resursutnyttjande av länets hälso- och sjukvårdsresurser. 
Man överger dessutom principerna om att medborgarna i länet ska ges patienscentrerad 
vård med fokus på kontinuitet och patientnytta. Alla de diskussioner om vilka insatser som 
är socialtjänstinsatser eller hälso- och sjukvårdsinsatser kommer tillbaka tillsammans med 
alla andra gamla gränsdragningsproblem som VästKom och VGR löst under åren. Västra 
Götaland, som var tidiga med en kommunalisering av hemsjukvården, kommer att utmärka 
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sig negativt då alla övriga län kommunaliserat hemsjukvården eller är på väg att göra det. 
SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård beskriver en fokusförskjutning i Sverige där 
medborgarna vill ha samordnad vård i hemmet och att samhällets resurser på ett effektivt 
sätt bidrar till en trygg och säker vård i hemmet. Förutsättningen är att hela kommunernas 
vård och omsorg samverkar med alla delar i landstingets hälso- och sjukvård.  

 

Hantering av angränsande överenskommelser 

VästKom och Regionkansliet är överens om att de underliggande överenskommelser och 
riktlinjer som har Hälso- och sjukvårdsavtalet som huvudavtal, behöver följa samma process 
för utveckling och revision som huvudavtalet. Aktuellt är ”Överenskommelse om samordning 
och samverkan för personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk i Västra 
Götaland”. Uppdrag finns formulerat av LiSA-gruppen till VästKom och Regionkansliet och 
arbetet är påbörjat med representanter från parterna. Processen för revidering av 
överenskommelsen är komplex utifrån de utvärderingar som är gjorda, och behöver samma 
typ av omhändertagande som Hälso- och sjukvårdsavtalet för att få verkan hos 
huvudmännen.  

Utvecklingsområden och resursbehov  

VästKom och Regionkansliet har förutom en förändrad arbetsprocess för hälso- och 
sjukvårdsavtalet, även avhandlat vad som behöver omhändertas länsgemensamt med 
utgångspunkt från aktuella utredningar, lagstiftning samt hur hälso- och sjukvården i 
kommun och region utvecklats över tid.  

Tillämpning av HoS-avtalet (HoS-plattform) 

Hälso- och sjukvårdsavtalet är ett ramavtal som reglerar vilken part som har ansvar för vad 
och när. Vad-frågor som ofta är svåra för verksamheterna att tolka för tillämpning. Hur-
frågorna behöver istället lyftas fram med fokus på tillämpning utifrån avtalets principer. En 
Hälso- och sjukvårdsplattform som säkrar tillämpningen vid bl.a. vårdens övergångar, skulle 
skapa ökad tydlighet och minska slitningarna mellan parterna i olika situationer.   

Förslaget innebär att LiSA-gruppen och SRO ger uppdrag till VästKom och Regionkansliet 
att starta ett omfattande projekt med egen bemanning och finansiering. Projektet ska leda 
fram till en Hälso- och sjukvårdsplattform som säkrar samverkans- och tillämpnings-
processerna mellan huvudmännen utgående från Hälso- och sjukvårdsavtalets gränssnitt, 
målgrupper och politiska intentioner.  

Uppdraget ska förslagsvis innehålla komponenter som säkerställer formerna för: 

 SoU 2014:27 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 

 SiP – samordnad individuell plan 

 Avvikelsehantering – huvudmannagemensamma system 

 Ev. ny HSL eller annan lagstiftning 

Bedömningen är att projektet behöver starta hösten 2015 och att resurser motsvarande ca 1 
mkr krävs för genomförande och efterföljande implementering. 
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Stöd för dialog och implementering 

VästKom och Regionkansliet gör bedömningen att det arbete som föreligger under framför 
allt 2016 och 2017 inte är genomförbart inom ramen för befintliga personella resurser. Dels 
behövs stöd för arbets- och dialogprocess med huvudmännen under överläggningsarbetet 
mellan parterna och dels behövs stöd till varje huvudman för information och 
implementering av intentioner och innehåll i det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Bedömningen är att resurser motsvarande ca 3 mnkr krävs för genomförandet under 
perioden 1 januari 2016 tom 31 december 2017. Uppdraget behöver genomföras av två 
resurspersoner, en från VGK och en från VGR, då det är angeläget att påvisa att VGR och 
VGK krokar arm i frågan om en sammanhållen och god hälso- och sjukvård för patienterna i 
VG, utgående från det gemensamma Hälso- och sjukvårdsansvaret. 

Beredning och ställningstagande  

VästKom har förankrat ovanstående förslag om plan för strategisk diskussion kring Hälso- 
och sjukvårdsavtalet med kommunalförbunden. Regionkansliet har förankrat på 
motsvarande sätt via Ledningsgruppen för hälso- och sjukvårdsavdelningen.  

 Ställningstagande om arbetsprocess och strategisk plan i LiSA-gruppen den 18 maj.  

 Information till SRO den 5 juni. 

 

 

 

 

Pär Levander 

VästKom 
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Bilaga 

 

2015-03-20 

 

Process och representantskap från kommunerna för revidering av 
hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland  
 

Under våren 2015 startar överläggningarna med Västra Götalandsregionen kring ett nytt 
avtal som ska reglera hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen (HoS-avtalet). VästKom har uppdraget att företräda 
kommunerna i överläggningarna. En definitiv framgångsfaktor för ett väl genomfört 
avtalsarbete är en god representation från kommunerna i Västra Götaland till 
förhandlingsgruppen och referensgruppen. 

Arbetsprocessen och representantskapet utgår från hur från tidigare revideringar av HoS-
avtalet gjorts, och fastställdes i kommunalförbundens Socialhandläggare VGK-grupp 
150319. VästKom kommer på olika sätt att lämna regelbundna rapporter om 
arbetsprocessen och utvecklingen till bl.a. Ledningsgrupp VGK, Socialhandläggare VGK och 
kommunerna.  

 

Förhandlingsgrupp 

Förhandlingsgruppen överlägger direkt med Västra Götalandsregionens företrädare kring 
avtalet och bereder det slutliga förslaget. Kommunerna är företrädda av följande 
representanter i förhandlingsgruppen: 

 Pär Levander, Utvecklingsstrateg, VästKom  

 Elisabeth Jonsson, Beredningsansvarig, Boråsregionens kommunalförbund 

 Helena Mårdstam, Chef socialpsykiatri, Trollhättan stad 

 Anette Alfredsson, MAR, SDF Östra Göteborg 

 Idalena Svensson, Stadsledningskontoret, Göteborgs stad 

 

Referensgrupp VGK 

Referensgruppen sammankallas av VästKom och består av tolv kommunföreträdare, en 
ordinarie och en ersättare. Båda kallas till referensgruppens möten. Förhandlingsgruppen 
stämmer av och förankrar avtalsarbetet med referensgruppen, som i sin tur inhämtar 
kunskap och synpunkter kring avtalsformuleringar m.m. från egna nätverk och 
kommunförbundsområden.  
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Referensgruppen kommer att sammanträda vid ca 5-7 tillfällen á ca 3 timmar under 
perioden april/maj 2015 till november 2015. Platsen är Göteborg och möjlighet till 
distansmedverkan kommer finnas.  

Referensgruppen bör lämpligen utgöras av förvaltningschef eller motsvarande för vård och 
omsorg/hälso- och sjukvård samt MAS/Hälso- och sjukvårdschef från;  

Skaraborg, Fyrbodal, Boråsregionen, Göteborgsområdet (utom Göteborgs stad), 
SIMBA-området samt Göteborgs stad 
 

Tidplan 

Förhandlingsgruppen har sitt första möte med Västra Götalandsregionen under april. På 
detta möte fastställs tidsplanen och kommande förhandlingsmöten planeras. Datum för 
förhandlingsgruppens och referensgruppens möten meddelas gruppernas representanter 
efter detta mötestillfälle.  

Det ska understrykas att avtalsarbetet kommer hålla ett relativt högt tempo under 2015.    
 

Begäran 

VästKom ber om att få namn och kontaktuppgifter (kommun, telefonnummer och  
e-postadress) på representanter till referensgruppen enligt områdesuppdelningen ovan.  

Kontaktuppgifterna sänds via e-post till Pär Levander par.levander@vastkom.se före 
onsdag den 15 april 2015. 

 

 

 

Pär Levander 

VästKom 
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