SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2017-11-13

Alytus, kl 18:30-20:40

Plats och tid

Tuva Lund (S) , ordförande
Kerstin Amelin (V)
Kia Hjelte (M)

Beslutande

Daniel Njuguna (S) tj ers.
Lars Schou (S)
Isak Nobouka (MP) tj ers.

Christina Tibblin (M) tj ers.
Eva Martin (MP) §§ 78-81 och
83-87
Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers.
Aram El Khoury (KD)
Björn Pettersson (V) § 82

Ersättare

Carl Baker (M), Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande

Pia Bornevi, Kerstin Frimodig, Pia Pramberger; personalföreträdare
Kommunalarbetareförbundet (ej § 79) Gunilla Hjelm- Wahlberg;
Storsthlm, § 78 Karin Bengtsson; Storsthlm § 78
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset 13 november 2017

Sekreterare

Paragrafer

81-82

Kerstin Frimodig

Ordförande

/Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS
§§ 81-82 Omedelbar justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd
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§ 81
Avgift servicehus (von/2017:198)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar avgiftsnivån maxtaxa för de som beviljas insatsen servicehus.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
avgiften ska gälla från och med 1 januari 2018.
3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen omedelbart justeras.

Sammanfattning
I enlighet med vård- och omsorgsnämndens tidigare beslut kommer Orren
omvandlas från servicelägenheter till servicehus. I samband med förändringen behöver kommunfullmäktige fastställa vilken avgift som ska gälla för
den som beviljas insatsen servicehus. Idag debiteras de boende på Orren avgift utifrån antal timmar beviljad hemtjänst. Det innebär att avgiften kan variera från 0 kronor till rådande maximal taxa enligt socialtjänstlagen (2017
är den 1792 kronor/månad). Till följd av den ökade servicenivå som omvandlingen av Orren innebär, föreslås avgiften för insatsen servicehus istället vara densamma för samtliga boende och motsvara maxavgiften. Den nya
avgiften debiteras de som får nytt beslut på serviceboende.
Yrkande

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på att paragrafen ska omedelbart justeras.
Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar avslag på ordförandeförslaget med hänvisning till att man ska betala för hemtjänsttimmar som man
faktiskt använder.
Kerstin Amelin (V), Lars Schou (S) och Aram El Khoury (KD) yrkar bifall
till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande det justerade ordförandeförslaget mot Kia Hjelte (M) och Christina Tibblins (M) avslagsyrkande och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
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§ 82
Yttrande över överenskommelse mellan Stockholms läns
landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling
av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (von/2017:173)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker att överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling
av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt tillhörande handlingsplan antas.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen omedelbart justeras.
Eva Martin (MP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har fått i uppdrag att lämna
ett yttrande till kommunstyrelsen över föreslagen överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om utveckling
av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop.2016/17:106) i kraft. I samband med det upphör kommunernas betalningsansvar för hälso- och sjukvård. Tanken med
den nya lagen är att skapa en sammanhållen vård och omsorg genom att säkerställa övergången från slutenvård till öppen vård och omsorg och att inte
göra sjukhusvistelsen längre än nödvändigt.
I och med den nya lagen blir öppenvården huvudansvarig för samordning av
processen vid utskrivning och samverkan kring den fortsatta vården utanför
sjukhuset. Landsting och kommun ska enligt lagen komma överens om centrala frågor kring utskrivningsprocessen. Rådande bestämmelser om fristdagar och ersättningsbelopp träder i kraft först om huvudmännen misslyckats i
sitt samverkansuppdrag.
För att skapa förutsättningar för en fördjupad samverkan har Storsthlm (tidigare KSL), tillsammans med ett antal kommunrepresentanter och representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tagit fram en överenskommelse och en handlingsplan kring samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Dokumentet är tidsbegränsat till att gälla fram till den
31 december 2019.
Då förutsättningarna för att tillämpa den nya lagen inte kommer att finnas på
plats till den 1 januari 2018 sker ingen fakturering fram till dess att landstingets hälso- och sjukvård kan agera efter förutsättningarna i den nya lagen.
Parterna är därför överens om att behålla nuvarande fristdagar, dvs. 5 vardagar för somatisk vård och 30 vardagar för psykiatrisk vård, under överenskommelsens giltighetstid. Parterna åtar sig även att delta i det gemensamma
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utvecklingsarbetet under överenskommelsens giltighetstid i enlighet med
den gemensamma handlingsplanen.
Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ställer sig positiva
till att anta överenskommelsen med tillhörande handlingsplan. Vi välkomnar
att en överenskommelse har tagits fram då vi ser ett stort behov av att underlätta omställningen till den nya lagen och anser att överenskommelsen är
ambitiös, tydligt och genomtänkt.
Yrkande

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på att paragrafen ska omedelbart justeras.
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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