
VästKom

Styrelsen

Plats och tid

Beslutande

Frånvarande

övriga deltagande

Utses attjustera Katarina Jonsson

Sekreterare

<'
I I/tfll/,,,w

Thomas Jung

Ordförande.....
U fo

PROTOKOLL
S am m anträ desd atu m

zo16-oz-16

Residenset, Vänersborg, tisdagen den 16 februari zo:-.6,

kl.ro.oo - 10.50.

Ulf Olsson, ordförande
Margareta Lövgren
Mattias Josefsson

Crister Persson

Katarina Jonsson

Kjell Hedvall
Conny Johansson
Martin Carling
Liselotte Broberg
PaulÅkerlund
lngemar Samuelsson

Anneli Hulthén
Paula Örn
Stefan Svensson

Jonas Ransgård
Peter Lindroth

Thomas Jungbeck
Joakim Svärdström
Lars Lindén
Per-Olof Hermansson
Helena Söderbäck
Pär Levander

Blad r

Underskrifter

Justeran
Katarina Jonsson



VästKom

Styrelsen

PROTOKOLL
Sam manträdesdatum

zo16-oz-16
Blad z

Sor
Mötet öppnas
Ordförande Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Soz
Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Katarina Jonsson att justera dagens protokoll

So¡
lnformation om SoU zo:.6=z, "Effektivvård".
Pär Levander föredrar.
Betänkandet är framtaget under ledning av Göran Stiernstedt och behandlar flera

av de samverkansfrågor som finns mellan kommun och landsting. I utredningen
finns flera förslag om förstärkt samverkan och en ny roll för primärvården .

Styrelsen tackar för informationen och noterar den till protokollet.

So+
Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun zo16.

Pär Levander föredrar.
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna iVästra Götaland attfölja vissa

ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan

kommun än hemkommunen.

Ersättningsnivån för zo16 rekommenderastill¡8¡ kritimma för biståndsbedömd hem-

tjänst. zo16 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,5 %jämfört med zor5. Höj-

ningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning avtimpriser
för kommuner med LOV.

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av

arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under zo16 följa

det belopp som fastställts av Samverkansnämnden förVästra Sjukvårdsregionen - 57o

kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 595 kr/timma för
behand I in g som beslutas av fysiotera pe ut/arbetsterapeut.

VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del

besluta om en ersättningsnivå under zo16 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig
vistelse i annan kommun än hemkommun enligt ovan, se bilagorna"Ersättning för
hemsjukvård zot6" och "Ersättning för hemtjänst i annan kommun 207-6" .
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Sos
lnformation om överläggningarna med VGR om naturbruksavtalet.
Ulf Olsson informerar om det aktuella läget i rubricerade fråga.

En plan för det fortsatta arbetet ska arbetas fram och målet är att parterna ska

vara klara med ett nytt avtal under zo16.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna

So6
Kort rapport om arbetet i¡R/FVM projektet.
Thomas Jungbeck beskriver kortfattat att arbetet inom projektet fortgår med må-

let att upphandla nytt vårdinfomationssystem under zo:16-zo:.17. Kommunrepre-

sentanter deltar i underlagsarbetet i de verksamhetsprocesser som berör den

kommunala verksamheten. Målet är också att det är önskvärt att de nya systemen

ska kunna användas i de gemensamma verksamhetsprocesserna.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna'

Soz
Ärenden till dagens möte med BHU.

Styrelsen går igenom dagens agenda. lnga särskilda noteringar görs'

So8
Tack
Ordförande Ulf Olsson tackar Margareta Lövgren som idag gör sitt sista samman-

träde med styrelsen för VästKom. Han tackar också tjänstemännen Lars Lindén

och Pär Levander som gör sina sista möten med VästKom och nu kommer att ar-

beta med andra uppgifter.

Sog
Avslutning
Ordförande Ulf Olsson tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
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