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§8

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse (KS 2016/256)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta det nya avtalet ”Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland, avtal som reglerar hälso- och
sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”, med
avtalstid från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.
2. Anta underavtalet ”Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk”, med avtalstid från den 1 april 2017 till den 31 december 2020.
3. Godkänna ändrad avtalstid i underavtalet ”Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälsooch sjukvård”, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Sammanfattning
Inför ny avtalsperiod för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland
har parterna genomfört en gemensam översyn av nuvarande avtal. Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar
ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett gemensamt
hälso- och sjukvårdsansvar enligt § 3 och § 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För patienter
som får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett gemensamt ansvar genom att kommunen
ansvarar för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för
läkarresurser och övriga kompetenser. Det nu föreslagna avtalet, med en avtalstid fr o m 1 april 2017
till och med 31 december 2020, gäller under förutsättning att beslut tas i regionfullmäktige i VGR och
kommunfullmäktige i respektive kommun. Senast 12 månader före avtalet löper ut har parterna
möjlighet att säga upp det. Om ingen part skriftligen säger upp avtalet förlängs det med två år i taget.
Nuvarande avtal gäller, efter förlängning, t.o.m. den 31 mars 2017. Nyheterna i avtalet finns
redovisade i avtalsbilagan. I arbetet med översynen av avtalet har även ett förslag till ny
överenskommelse mellan parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk tagits fram. Målsättningen är att överenskommelsen ska ge praktiskt stöd för samverkan
mellan huvudmännen och deras företrädare. Förutom representanter från VGR och kommunerna har
deltagare från brukarorganisationer deltagit i utarbetat förslag. Hälso- och sjukvårdsavtalet föreslås
vara ett huvudavtal där ” Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk”, och nu gällande ”Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård” (med en ändring av
avtalstiden) blir underavtal. Underavtalen föreslås alltså få samma avtalstid som det föreslagna
huvudavtalet. För att en vårdtagare med insatser från båda huvudmännen ska få en säker
sammanhållen god vård med god kvalitet krävs en välfungerande samverkan mellan verksamheterna.
Alla medarbetare måste ha kunskap om hälso- och sjukvårdsavtalet samt dess underavtal och tillämpa
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dessa med fokus på den enskilde individens behov. Skaraborgs Kommunalförbunds styrelse har 2
december 2016 beslutat att rekommendera kommunerna i Skaraborg att anta förslaget till nytt Hälsooch sjukvårdsavtal med underavtal " Överenskommelse om samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk”. Styrelsen för VästKom beslutade den 6 december
2016 att rekommendera kommunalförbunden att ställa sig bakom förslaget till nytt Hälso- och
sjukvårdsavtal, överenskommelsen om psykiatri och missbruk samt en ändrad löptid för ramavtal för
läkarmedverkan (för att synkronisera med huvudavtalet) samt att rekommendera
medlemskommunerna att anta detta. Ärendet har under beredningen varit på remiss för yttrande till
vård- och omsorgsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. Båda nämnderna föreslår att
kommunfullmäktige ställer sig bakom avtalsförslagen. Mot bakgrund av detta föreslås
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta avtalsförslagen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Nytt hälso- och sjukvårdsavtal samt överenskommelse
Bilaga 32 Hälso- och sjukvårdsavtalet
VON § 1 Yttrande till kommunfullmäktige över förslag till nytt hälso- och
sjukvårdsavtal giltigt fr o m 1 april 2017 t o m 31 december 2020
SAN § 122 Förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
Västkoms Styrelse § 50 Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal
Protokollsutdrag § 96 Hälso- och sjukvårdsavtal
KSAU § 249 Information om förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal
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