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KALLELSE TILL SAMMANTRADE

Tid: Tisdag den zz maj zor8, kl. o9.r5-ro.3o

Plats: Vara konsefthus, lokal Lilla salen.

Agenda:

7.. Mötet öppnas.
Välkommen Bengt Hilmersson, KSO i Vårgårda, som är ny ledamot från
Boråsregionen efter Crister Persson,

z. Valavjusterande.
3. Ärenden tilldagens möte med BHU kl. ro.3o. Se särskild kallelse.

+. lnformation om samarbetet med VGR kring deras omställning av vården och
dess påverkan på kommunernas verksamhet. Föred ra ga nde : Förva ltn i n gschef
Sven-Ove Andersson, Lidköpings kommun, som också är kommunal representant i

styrgruppen för Nära vård.

5. överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård och ti I lhörande ri ktl inje. Re kom me nd ation frå n Sa m rådsorga net.
Föredragande: Thomas J ungbeck
Handlingar:
Tjänsteutlåta n de

Överenskommelsehand ling
6. lnformation om samarbetet med VGR kring Framtidens Vårdinformationsmiljö,

FVM. Föredragande: Karl Fors, VästKom.

7. Beslutsläget i kommunerna kring samverkansavtal om Naturbruksutbildning.
Föredragande: Thomas Jungbeck

8. Anmälningsärenden
o Beskrivning av situationen vid Barn- och ungdomspsykiatrin i VG, Bilaga,

Vä stsve n ska ko m m u n a lförb u n d e n s sa m org a n isatio n
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o Kort information om ny gemensam webbplattform för samverkan mellan
kommunerna och VGR, Bilaga.

o Slutlig revisionsberättelse från Ernst&Young efter styrelsens beslut om att
godkänna Årsbokslut zoqför VästKom. Bilaga.

g. Nästa sammanträde är den 16 oktober zor8.
zo. övriga frågor
rr. Avslutning

Var god anmäl eventuellt förhinder

Välkommen!

Ulf Olsson /Thomas Jungbeck

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
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Kallelse/Föredragningslista

Sammanträde med beredning för hållbar
utveckling 22 maj 2018

Plats: Vara, Vara konserthus, lokal Fullmäktigesalen, Allégatan 490

Tid: 10:30 - 14:30

Om du inte har möjlighet attnàrvaravid sammanträdet, meddela detta till Maria
Berhe, maria.berhe@v gregion.

Arenden

Hålltid kl. 10.30 - 10.35

1. Upprop och val av justerare

Utan fiiredragning
2. Information om VGRs medverkan i Almedalen 2018 - Västsvenska arenan
Information om årets program på den Västsvenska arenan.

RS 2017 -04703

F ör e dr agand e : lngen föredragning

3. Kontrollstation - reviderad bredbandsstrategi och ändrat bredbandsstöd
Ställningstagande om att bredda möjligheten att använda gemensam finansiering till
ytterligare åtgärdsområden :

l Delregionala upphandlingar av nätutbyggnad för att ta bort "vita bredbandsfläckar"
2. Robusthetsfrämjande fiberutbyggnad mellan behntliga fiberforeningsområden

3. Samhällsmaster i landsbygds-områden med dålig mobiltäckning
RUN 2018 - 00107

F ör edr agande : Ingen föredragning

4. Västtågsutredningen
Ställningstagande inför beslut i kollektivtrafiknämnden. Reviderat fÌirslag efter

remissomgång och tidigare diskussioner i BHU.
RS 2017 -03847

F ör e dr agande : Ingen ftiredragning

5. Inkomna skrivelser gällande regional transportinfrastrukturplan
Information om inkomna skrivelser kring den regionala infrastrukturplanens
miljöpåverkan.
RS 2017 - 05195

F ör e dr agande : lngen föredragning

Y
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6. Statligt driftbidrag für Trollhättan/Vänersborgs flygplats für 2018
Hantering av driftsbidrag i ny regional infrastrukturplan. Ställningstagande om
driftsbidrag på I ar.
RS 2016 -07149
Omedelbar justering

F ör e dr agand e : lngen föredragning

10.45 - 11.00
7. Äktuellt Vara konserthus, ingen handling
Välkomna och information från Vara konserthus och om arbetet med

Föredragande.' Conny Brännberg, VGR och Staffan Becker, VD Vara konserthus

11.00- 11.15
8. Lägesrapport Nationell infrastrukturplan, ingen handling
Om möjligt ges information om nationell infrastrukturplan.

Föredragande; Max Falk, VGR

11.15-11.35
9. Lägesrapport Västsvenska paketet
Information om vad som gjorts inom Våistsvenska paketet och framtida aktiviteter
RS 2016 - 00341

Föredragande; Line de Verdier, VGR

11.3s - 12.00
10. Förslag till ny zonstruktur für Västtrafik
Ställningstagande om förslag till ny zonstruktur
RS 2017 - 05829

Föredragande: Jörn Engström, VGR

12.00 - 72.10

11. Lagrådsremiss "En ny regional planering"
Information om ny lagrådsremiss kring regional fysisk planering.
RS 2018 -02543

F ör e dr agand e : Ulrika Bokeberg, VGR

12.10 - 12.55 LUNCH

12.55 - 13.05
12. Återrapport från ktimatrådet, ingen handling
Information om klimatrådets senaste möte och fortsatt arbete.

F öredragande: Johnny Magnusson, VGR
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13.05 - 13.20

13. Information - villkorsbrevet 2018 om att genomftira insatser inom
kompetensftirsörj ningsom rådet
En första information om nytt uppdrag från villkorsbrevet till VGR.
RS 2018 -00072

Föredr agande: Anders Carlberg, VGR

t3.20 - 74.00
14. BHU: s rekommendation - Ungas insteg på arbetsmarknaden i Västra Götaland
Information om rapporten "Ungas insteg på arbetsmarknaden". Diskussion om
kommande arbeten/uppdrag för målgruppen i samverkan mellan VGR, kommunerna samt

statliga aktörer med utgångspunkt i rapportens slutsatser.
RS 2018 -02494

Föredragande: GunillaBergström, FoU i Väst, Anders Carlberg och Maria Sigroth

14.00 - 14.30

15. Västra Götaland 2020 och kommande regionala utvecklingsstrategi
Återrapport om arbetet med halvtidsutvåirderingen och inför kommande regionala
utvecklingsstrategi.
RS 2018 -02507

F ör e dr agande : Lisa Lundin, VGR

Johnny Magnusson
Ordftirande

Tänk på miljön
Res gäma kollektivt





I VästKom

Göteborg den r5 maj zorS

Till VästKoms styrelse

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att rekommendera kommunalförbunden besluta att
rekommendera sina medlemskommuner att anta bifogade överenskommelse med

tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen iVästra Götaland

samt kommunens betalningsansvar efter utskrivn ing.

Övere ns kom me I sen gä I le r frå n zorS-o9- z5 ti I I 2020-i.i.-3o.

Sammanfattni ng av ärendet
Samrådsorganet mellan VästKom och VGR har vid sitt sammanträde den 4 maj zor8
beslutat att rekommendera huvudmännen att anta ifrågavarande överenskommelse med

riktlinje. Överenskommelsen innebär att betalningsansvaret för en kommun infaller om

kommunen har ett genomsnittsvärde av utskrivningsklara patienter som överstiger 3,o
kalenderdagar under en kalendermånad. Kommunen betalar då retroaktivtför
mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,o (Mellanskillnaden *

Antal utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *7 roo kr).

Genomsn ittet summeras efter varje kalendermånad,

Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras särskilt.

För personer inom psykiatrin innebär överenskommelsen att en nedtrappning av antalet
dagar då betalningsansvaret övergårtill kommunen ska börja gälla 2o19-oi.-o1. Det innebär

att under zorg inträder kommunens betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten

psykiatrisk vård, och som omfattas av denna överenskommelse, r5 kalenderdagar efter att
slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med zozo-or-or till
2o2o-o3-3i. inträder kommunens betalningsansvar efter sju dagar. Under denna

nedtrappningstid gäller beräkning på individnivå. Från och med 2o2o-o4-o1. regleras

betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller

Vä stsvenska ko m m u n a lförb u n de n s sa m o rg a n isation
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somatisk vård, och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person

varit inskriven,

Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen harförtydligats. Förutom redaktionella
ändringar har det framförallt tydliggjons att processen kan se olika ut beroende på den

enskildes behov.

Thomas Jungbeck Anneli Assmundson Bjerde
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l-. lnledning
överenskommelse mellan Vtistro Götalands kommuner och Vostro

Götolondsregionen om samverkon vid in- och utskrivning från sluten htilso- och

sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och

sjukvård (lagZAfl:61"2), och bygger pâ Hölso- och sjukvårdsovtalet iVtistra

Götoland 2077-2020.

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensom riktlinie om in- och

utskrivning från sluten hölso- och sjukvård iVtistra Götalond, som beskriver

processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.

2. ParLer
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra

Götaland och Västra Götalandsregionen.

3. Gemensam målsättning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en

trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och

verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes

behov.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda

personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska

kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som

enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara

ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som

styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra

Götaland.

Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen

att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.

4. Giltighetstid
överenskommelsen gäller från och med 20L8-09-25 till 2020-L1-30

lnför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-l-1-30, ska denna

överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av

betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska

2



2*18-*5-t4 I

vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av

genomsnittsvä rdet.

Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet
gäller lag(2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer

överens om något annat.

5. Målgrupp
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna

överenskommelse.

6. Parternas ansvar
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet

enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för
samarbetet enligt denna överenskommelse.

Samarbetet ska kännetecknas av att

Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården
Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott bemötande
Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso-

och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet,

slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom

slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som

möjligt.

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan
på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt

ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter

o

a

o

3
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o Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten

hälso- och sjukvård

o Använder anvisade lT-system och följer gemensamma rutiner
o Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag(20L7:61-2) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska

vara uppfyllda. Dessa villkor är:

o Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande
o Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
o Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas

ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den

landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.

Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över

3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal

utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt

belopp)

Genomsnittet summeras efter varje månad.

För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7

ka lend erdaga r efter bedöm n ing om utskrivn ingskla r övergå r
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från
dag4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens
genomsnitt.

a

a

a

o

4
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Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den

slutna vården.

B. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård
Från och med 201.9-01-01t o m 20L9-L2-31, inträder kommunens

betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som

omfattas av denna överenskommelse, L5 kalenderdagar efter att slutenvården

meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)

Från och med 2020-01-01t o m 2020-03-31 inträder kommunens

betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den

enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)

Från och med 2020-04-0L regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om

den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för

somatisk vård.

9. Utvecklingsåtagande
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv

in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att:

o Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning
o Vidareutveckla gemensamt lT-stöd för att stödja in- och

utskrivn ingsprocessen

o Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och

slutenvård som behöver överföras till gemensamt lT-stöd
o Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt

(NPÖ) fortskrider
o Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den

landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när

betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande
av dessa insatser.

10. Uppföljning
De delregionala vårdsamverkansgru pperna lämnar rapport årligen till
Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:

5
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a Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till
gemensamma förbättringar

1-1. Andringar i gemensam riktlinje
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hölso- och

sjukvård iVöstra Götoland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa

ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns

då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på

VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig

förankring i respektive huvudmannaled.

12. Avvikelser
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med

Htilso- och sjukvårdsovtolet i Vtistra Götoland 2017-2020.

i,3. Tvist
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i

enlighet med Hcilso- och sjukvårdsavtolet iVöstro Götoland 2017-2020.

6
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Om riktlinjen
Riktlinjen för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård grundar sig i

överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra

Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och

sju kvård.

I riktlinjen beskrivs in-och utskrivningsprocessens olika steg. Under varje rubrik

specificeras öppenvårdens, slutenvårdens, kommunal hälso- och sjukvård och

socialtjänstens ansvar i respektive processteg.

Riktlinjen gäller för samtliga kommuner i Västra Götaland och hälso- och

sjukvårdsförvaltningarna i Västra Götalandsregionen samt vårdgivare som

respektive parter har avtal med. Riktlinjen är övergripande och utgår från

gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter.

Den fastställda lT-tjänsten och Nationell Patientöversikt (NPö) ska användas.

Varje vårdgivare och socialnämnd har ansvar för att verksamheten arbetar

utifrån denna regionala riktlinje, och utifrån regional rutin. Vårdvaloch den

enskildes rätt att välja vårdcentral och/eller rehabiliteringsenhet ska beaktas.

Målgrupp
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och

sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna

riktlinje.

Processen ser olika ut beroende på om den enskilde har behov av samordnade

insatser från både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller

socialtjänst efter utskrivning eller inte.

2
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Frocessbilder

Process med behov av samordning efter utskrivning

Fast

vårdkontakt

utses

Planering

inför

utskrivning

Under

planering:

Bestäm datum

för SIP-möte

Meddelande om

utskrivningsklar

lnformatíon

vid utskr¡vn¡ng
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Process vid behov av samordning efter utskrivning där SIP görs på sjukhuset

Fast

vårdkonukt
Lß85

Planering

inför

utskriwing

Kallelse till

Meddelande om

utskr¡vningsklar

lnformation

víd utskrivning
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Process uton behov av samordning efter utskrivning

Planering

tnfor

utskrivning

Meddelande om

utskrivningsklar

lnformation

vid utskr¡vn¡ng
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process av samordning inför utskrivning till öppen psykiatrisk Wångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård

6
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Samtycke
ln- och utskrivningsprocessen förutsätter samtycke från den enskilde. Om

samtycke till samordning och utbyte av information lämnas genomförs

utskrivningsprocessen enligt denna riktlinje. Varje verksamhet måste förvissa sig

om att samtycke har lämnats.

När samtycke inte lämnas ansvarar respektive verksamhet för att dokumentera

planerade insatser inom sitt ansvarsområde. Respektive verksamhet ansvarar

också för att dokumentera att samtycke inte lämnats.

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan

samtycka till att en uppgift lämnas ut tillämpas regleringen i offentlighets- och

sekretesslagen (OSL 25 kap S 13).

Avvikelser
Avvikelser från åtagande enligt denna riktlinje hanteras i enlighet med Hälso- och

sj u kvå rd savta let i Västra Göta I a nd 2OL7 -2020.

Kommuners betalningsansvar
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i

sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun

under en kalendermånad.

Villkoren för att betalningsansvaret ska inträda är att

o Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande enligt denna riktlinje

o Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar enligt
riktlinjen

o Om samordnad individuell planering ska göras ska öppenvården ha kallat

till SIP-möte enligt denna riktlinje

7
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Vârdbegäran/Remiss
Vårdbegäran och remiss är första steget i processen.

öppenvårdens
ansvar

När öppenvården initierar akut eller planerad inskrivning i

slutenvård ska en vårdbegäran/remiss medfölja, sändas eller

vidarebefordras till slutenvården, och andra berörda

verksamheter.

Denna vårdbegäran/remiss ska innehålla:
o kontaktuppgifter
o vad den egentliga försämringen är
o aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för

läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel
o denenskildesfunktionstillstånd
o boendeform
o pågående insatser
. om fast vårdkontakt redan finns

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och

sl utenvå rden efterfrågar i nformation ska såda n överföras.

Slutenvårdens
ansvar

U ppmärksa mma och efterfråga kom plettera n de i nformation.

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Om den enskilde är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

och samtycke finns ska en vårdbegäran göras i lT-tjänsten.

Detta gäller vid både akut och planerad inskrivning i

slutenvården.

lnformera om:
o kontaktuppgifter
o vad den egentliga försämringen är

o aktuella läkemedel, egenvård/övertaget ansvar för
läkemedelshanteringen/dosexpedierade läkemedel

o den enskilde funktionstillstånd
o boendeform
o pågående insatser

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och

sl utenvå rden efterfrågar i nformation ska såda n överföras

8
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Socialtjänstens
ansvar

Vid behov bör även socialtjänsten göra en vårdbegäran i lT-

tjänsten eller komplettera med socialtjänstens insatser i

befi ntl ig vårdbegära n.

lnformera om:
o kontaktuppgifter
o pågående insatser
o aktuell situation
o annan relevant information

Har den enskilde åkt till sjukhuset på eget initiativ och

slutenvården efterfrågar information bör sådan överföras.

9
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I n s k rivn Í n gsmeddelande
Steg två i processen är inskrivningsmeddelandet. Här påbörjas samordning och

utbyte av information, via lT-tjänsten eller på annat sätt, mellan verksamheterna

öppenvårdens
ansvar

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde

Påbörja samordning och utbyte av information med berörda

verksamheter.

Slutenvårdens
ansvar

Skicka inskrivningsmeddelande till berörda verksamheter
inom 24 timmar efter att behandlade läkare bedömt att den

enskilde kan ha behov av insatser efter utskrivning. Om

bedömningen sker i ett senare skede i vårdförloppet ska ett
inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar efter att
bedömningen gjordes. Om primärvårdsrehabilitering är vald,

ska de också meddelas om inskrivningen.

Om den enskilde samtycker ska inskrivningsorsak meddelas i

anslutning till inskrivningsmeddelandet. Samtycke behöver

dock inte inhämtas för att skicka ett inskrivningsmeddelande

utan inskrivningsorsak.

lnskrivningsmeddelandet ska innehålla:
o namn och personnummer
o i vilken kommun den enskilde är folkbokförd
o vilken vårdcentral den enskilde är listad på och/eller

vilken specialistmottagning den enskilde har sin

pågående behandling vid
o preliminärt datum för utskrivning

Efterfråga samtycke för samordning och utbyte av

information inför utskrivning och meddela det till berörda

verksamheter. Om samtycke inte ges ska berörda
verksamheter meddelas även om detta.

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde

Påbörja samordning och utbyte av information med berörda

verksamheter.

Ta emot och meddela berörda verksamheter inom

kommunen.

Socialtjänstens
ansvar

Förvissa sig om att samtycke är lämnat från den enskilde

10
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Påbörja samordning och utbyte av information med berörda
verksamheter.

Ta emot och meddela berörda verksamheter inom
kommunen.
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Fast vårdkontakt utses i ö penvård
öppenvårdens
ansvar

Verksamhetschef ansvarar för att fast vårdkontakt utses. Fast

vårdkontakt ska vara en tydligt utpekad person.

Om den enskilde redan har en fast vårdkontakt kan hen

fortsätta att vara det.

Om det finns fler än en fast vårdkontakt ska dessa samverka

och samordna sina insatser samt bestämma vem som ska

ansvara för att kalla till SIP-möte.

Meddela den fasta vårdkontaktens kontaktuppgifter till
berörda verksamheter.

Meddela den enskilde om vem som är utsedd tillfast
vårdkontakt.

Slutenvårdens
ansvar
Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Socialtjänstens
ansvar
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Tlanering i nfo r utskrivn i n g

Varje verksamhet ansvarar för sin egen planering men också för samordning och

utbyte av information med andra berörda verksamheter samt den enskilde.

Slutenvården har huvudansvaret för att samordning sker fram till överlämningen

till den enskildes fasta vårdkontakt.

Planeringen pågår från det att inskrivningsmeddelande skickats till dess att den

enskilde är hemma. Planeringen ska säkra att den enskildes behov är

omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SlP) görs. Om den

enskilde inte har behov av samordnade insatser efter utskrivning ska planeringen

säkra en trygg utskrivning. Bedömningen att en SIP inte behövs ska i sådana fall

meddelas alla berörda verksamheter.

Den enskilde har under planeringen rätt att av socialtjänsten bli informerad om

sin möjlighet att ansöka om insatser.

öppenvårdens
ansvar

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov.
Om samordnade insatser behövs, komma överens med

slutenvården om när samordningsansvaret övergår till den

fasta vårdkontakten.

Om samordnade insatser behövs ska den fasta

vårdkontakten komma överens med den enskilde och andra
berörda om lämplig tidpunkt för SIP-möte.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter

Slutenvårdens
ansvar

Utreda och fastställa fortsatta behov av hälso- och sjukvård.
Om behov av rehabiliterande insatser i öppenvård finns ska

den enskilde tillfrågas om vilken rehabiliteringsenhet hen

väljer/har valt. Löpande informera berörda verksamheter om
den enskildes situation.

Om samordnade insatser behövs, komma överens med

öppenvården om när samordningsansvaret övergår till den

fasta vårdkontakten.

lnvolvera den enskilde och/eller närstående

För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk

tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård ska ansvarig

chefsöverläkare medverka i samordning och planering med

samtliga berörda verksamheter.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter.
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Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Påbörja utredning av insatser utifrån den enskildes behov.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter

Socialtjänstens
ansvar

lnformera om socialtjänstens insatser. Ta emot eventuell
ansökan från den enskilde, utreda och bedöma behov av

bistånd enligt socialtjänstlagen och/eller lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade.

Skyldiga att samverka med samtliga berörda verksamheter.
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Meddelande om utskrivningsklar
Den enskilde ska kunna lämna slutenvården när hen är utskrivningsklar. Därför

beskriver detta processteg även vilken information slutenvården ska lämna i

samband med utskrivning. Det är en förutsättning för en snabb utskrivning att

Meddelonde om utskrivningsklar och lnformotion vid utskrivning sker parallellt.

öppenvårdens
ansvar
Slutenvårdens
ansvar

Behandlande läkare bedömer att den enskilde är
utskrivningsklar, det vill säga inte längre har behov av den

slutna vårdens resurser. Därefter meddelar slutenvården
berörda verksamheter om detta.

Slutenvården säkrar att nödvändig information är överförd
till berörda verksamheter, och att den enskilde är
informerad.

Nödvändig information som ska lämnas är:
. epikris/slutanteckning
o remiss där det fortsatta vårdbehovet framgår
o läkemedelslista och läkemedelsberättelse
o hälso- och funktionstillstånd för den enskilde vid in-

och utskrivning
o den enskildes upplevelse av sitt hälsotillstånd
o riskbedömningar
o vårdsammanfattning
o redogörelser för komplikationer och avvikelser

under vårdtiden
o arbetsförmåga (om relevant)

För enskilda som vårdas enligt lagen om psykiatrisk

tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV):

Chefsöverläkaren ansvarar för att underrätta berörd
enhetvid landsting, kommun eller annan huvudman
om beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård så snart
som möjligt (7 a 5 LPT), om bestämmelser om
sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar det.

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar
Socialtjänstens
ansvar
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lnformation vÌd utskrivning
öppenvårdens
ansvar

Bekräfta att Nödvtindig information frân slutenvården
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.

Begära kompletterande information om nödvändig
information saknas.

Slutenvårdens
ansvar

lnformation vid utskrivning ska skickas till alla verksamheter
som fått inskrivningsmeddelande och andra berörda
verksamheter som har betydelse för fortsatt vård, stöd och
omsorg.

All dokumentation ska vara klar och överförd till berörda
verksamheter innan den enskilde skrivs ut från slutenvården,
se Meddelande om utskrivningsklar, även om inget samtycke
till samordnad individuell plan har getts. Om den enskilde
inte skrivits ut i samband med Meddelonde om
utskriv ni ng skl a r, ska i nformationen u ppd ateras i sam ba nd

med utskrivning.

Nödvändiga läkemedel, specifikt förbandsmaterial och
nutritionsprodukter ska vara tillgängliga och säkrade för de
dygn som krävs för en kontinuitet i behandlingen efter
utskrivning. Recept ska vara utfärdade enligt gällande
regionala medicinska riktlinjer för Västra Götalandsregionen.
Nödvändiga hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning ska

vara tillgängliga och säkrade för den enskilde efter
utskrivn ing.

Den enskilde ska ha fått muntlig och skriftlig information och
en genomgång av:

o läkemedelslista och läkemedelsberättelse
o hantering av hjälpmedel
o en sammanfattning av den vård och behandling som

getts under vårdtiden
o vad den enskilde ska göra vid försämring
o fast vårdkontakt i öppenvården

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Be kräfta atl N ö dv ti n d i g i nfo rm ati o n f r än sl ute nvå rd e n

överförts så att den enskilde får en säker hemgång.

Begä ra kom pletterande i nformation om nödvä nd ig

information saknas.

Socialtjänstens
ansvar

Bekräfta att Nödvtindig information f rän slutenvården
överförts så att den enskilde får en säker hemgång.

Begära kom plettera nde i nformation om nödvä ndig
information saknas.
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Kallelse till SIP-möte
Detta och följande processteg för SIP gäller då den enskilde efter utskrivning har

behov av samordnade insatser från både landsting och kommun i form av hälso-

och sjukvård och/eller socialtjänst.

Tid för SIP-mötet anpassas efter den enskildes behov och kan med fördel

bestämmas under Planering inför utskrivning. Kallelse kan skickas innan

Meddelonde om utskrivningsklar och SIP-mötet kan genomföras redan på

sjukhuset. Det vanligaste är dock att SIP-mötet genomförs när den enskilde är

utskriven från slutenvården. Den enskilde ska ha lämnat samtycke till att kallelse

skickas.

öppenvårdens
ansvar

Skicka kallelse till SIP-möte till den enskilde och berörda
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att
slutenvården skickat meddelande om utskrivningsklar.

Endast en fast vårdkontakt kallar till SIP-möte

Kallelsen ska ange:
o vem planeringen gäller för
. syfte och vilka frågor som ska tas upp
. vem som är sammankallande
o vilka som är kallade och inbjudna
o tid, plats och mötesform

För enskilda som behöver insatser i samband med öppen
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård ska
planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om
en samordnad vårdplan i 7 a 5 lagen om psykiatrisk

tvångsvård och L2 a $ lagen om rättspsykiatrisk vård.

Slutenvårdens
ansvar
Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Socialtjänstens
ansvar

17
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U pprätta eller uppd atera Sl7
Under SIP-mötet bestäms vem som fortsättningsvis är huvudansvarig för SlP,

vem som har uppföljningsansvar för de olika insatserna och datum för

uppföljning.

öppenvårdens
ansvar

Fast vårdkontakt ansvarar för att en SIP upprättas eller
uppdateras. SIP ska dokumenteras i samverkan med berörda
verksamheter och den enskilde.

Primärvårdsrehabiliteringen ska vid kallelse delta på SIP-

mötet.

Fast vårdkontakt ansvarar för den enskildes delaktighet i

upprättandet/uppdatering av SIP och för att hen har tillgång
till den samordnade individuella planen.

Slutenvårdens
ansvar

Slutenvården ska vid kallelse delta på SIP-mötet.

För öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk
vård enligt 7 5 och 7 a 5 LPToch l-2 a 5 LRVska samordnad
plan upprättas av chefsöverläkaren, om en bedömning finns
om att den enskilde är i behov av insatser i samband med

öppen psykiatrisk tvångsvård. Den samordnade planen ska

utformas i samarbete mellan de verksamheter vid
kommunen eller landstinget som svarar för insatserna. Den

samordnade planen är upprättad när den har justerats av

verksamheterna.

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Kommunal hälso- och sjukvård ska vid kallelse delta på SIP-

mötet.

Socialtjänstens
ansvar

Socialtjänsten ska vid kallelse delta på SIP-mötet.

18



ztr&-a4.-a3

FöI au slp
öppenvårdens
ansvar

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla
till uppföljning.

Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig.

Slutenvårdens
ansvar

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla
till uppföljning.

Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig.

Kommunala
hälso- och
sjukvårdens
ansvar

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla
till uppföljning.

Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig.

Socialtjänstens
ansvar

Kan vara huvudansvarig för SIP och ansvarar då för att kalla
till uppföljning.

Delta vid uppföljning vid kallelse från annan huvudansvarig.
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Avsluta 5lP
En SIP avslutas när den enskildes mål är uppfyllda, när den enskilde inte längre

har behov av samordnade insatser eller om den enskilde drar tillbaka sitt

samtycke. Varje verksamhet ansvarar för att dokumentera avslutet.

öppenvårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Slutenvårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Kommunala
hälso- och

sjukvårdens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.

Socialtjänstens
ansvar

Dokumenterar ett avslut av SIP och anger orsak.
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VästKom

Göteborg r8o3r5 Anneli Assmundson Bjerde

Utvec kl i ngsstrateg
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård
VästKom

Till VästKoms styrelse

Aterkoppling av uppdrag
- beskrivn¡ng av nuläget kring Barn- och ungdomspsyk¡atrin

Vid styrelsens möte den r4 november zorT diskuterade ledamöterna de problem som

kommunerna upplever gällande tillgänglighet till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom

Västra Götaland. Man identifierade ett behov av ta reda på hur förhållandena egentligen ser

ut. VästKom styrelse beslutade därmed att uppdra till kansliet attta fram en beskrivning av

nuläget kring Barn- och ungdomspsykiatrin och de konsekvenser som köerna till BUP

orsa kar.

Beskrivning ov nulöget och av de insotser som görs inom området
För att få en beskrivning av aktuellt läge bjöds Västra Götalandsregionens enhet

Kunskapsstöd för psykisk Hälsa (KPH) in till ett möte med Beredningsgrupp VGK, där

representanter för samtliga kommunalförbund samt Göteborgs stad deltar. Från KPH

deltog vid möte den z8 februari, Lise-Lotte Risö Bergerlind, enhetschef, Sven Ernstsson,

regionutvecklare samt Zophia Mellgren, regionutvecklare. Nedanstående beskrivning är

baserad på deras presentation.

Sammanfattningsvis gör Västra Götalandsregionen ett flertal insatser för att stärka

primärvårdsnivån isyfte att bättre kunna möta barn och unga med lättare psykiskohälsa.

Samtidigt görs en förstärkning för att Barn- och ungdomspsykiatrin ska kunna vara en

specia I istve rksa m het.

Projekt under 2oa7 och zot? - Ungas psykiska hälsa i primörvården
Flera Regionala Medicinska Riktlinjer pekar på primärvårdnivåns ansvar för barn och ungas

psykiska hälsa. Regional medicinsk riktlinje Ansvarsfördelning mellan primärvård och barn-

och ungdomspsykiatri har till syfte att ge stöd i omhändertagande och ansvarsfördelning.

Primärvården ansvararför grundläggande stöd och råd vid lindriga symtom/svårigheter hos

barn och ungdomar. För ungdomar med ångest eller depression ska även korttids
psykologisk behandling kunna erbjudas på vårdcentralen. BUP ansvarar för mer omfattande
eller specifika insatser. Vid tillämpningen av ansvarsfördelningen ska det som är bäst för
patienten vara vägledande.

Västsvenska kommuna lförbundens samorganisation

Box 5o73,4ozzz Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg
E-oost: infolÐvastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnumme r: 8585or-2o84



I VästKom

Göteborg r8o3r5 Anneli Assmundson Bjerde

Utveckli ngsstrateg
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård
VästKom

Zophia Mellgren är projektledare för ett z- årigt pilotprojekt Ungas psykiska hälsa i

primärvården som bedrivs under zo:rT och zor8. Syftet med projektet är att utveckla

arbetssätten inom primärvården för att på ett bättre sätt kunna ta emot barn och unga med

psykisk ohälsa. Målet är att bygga en hållbar modell som ligger till grund för framtidens
primärvårdsinsatser till barn och unga med psykisk ohälsa. För att kunna göra det behövs en

tydlig förstärkning av kompetenser och resurser. lnom ramen för projektet har rr
vårdcentraler i Västra Götaland fått ett tilläggsuppdrag och resurser för att anställa mer
personal, som till exempel psykologer. Det görs även satsningar på utbildningar inom flera

områden som till exempel utvecklingspsykologi, familjestöd, suicidbedömning och

självskada.

lJ p p d ra get tl I I v å rdce nt ro I e r me d re s u rsfö rsta rkn i ng

I första hand ska barn och unga söka vård på sin vårdcentral. En kartläggning visar dock att
det har varit och är ovanligt att barn i åldern 6-q är söker till sin vanliga vårdcentral för
psykisk ohälsa.

Vårdcentraler med resursförstärkning och även övriga vårdcentraler ska kunna ge vård till
barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa. Vårdcentraler med

resursförstärkning erbjuder planerad vård. Dessa vårdcentraler kan även via handledning
och konsultation ge stöd till andra vårdcentraler. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att
initiera farmakologisk behandling är det BUP man ska vända sig till.

U ppföljninq och utvordering

En formativ utvärdering görs i form av löpande uppfoljningar och kontinuerligt
utvecklingsarbete. Projektet följs upp ur flera perspektiv såsom

personal/patient/samverkanspartner/organisation och intervjuer har gjorts med både

patienter, anhöriga och samverkansparter om hur projektet upplevs. Återkoppling sker till
Psykiatriberedningen och hälso- och sjukvårdsnämnderna. Från KPH föreslår man en

förlängning på ett år av projektet.

Resultat
Utvärdering visar att patienter är nöjda. De flesta säger att väntetiden är rimlig och att de

har blivit hjälpta. De flesta barn och ungdomarna som sökt vård på vårdcentralerna har

ångest och depression. Av de elva vårdcentraler som fått tilläggsuppdrag är sex är i full
gång och resterade har startat upp. De sex vårdcentralerna med verksamhet i gång hade

under 2oa7 5346 patienter. Även vårdcentralerna uttrycker att de är nöjda och att de har

skapat goda relationer med BUP för de unga som har behövt specialistinsatser.

Västsvenska kommuna lförbundens samorgan isation

Box 5o73, 4ozzz Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg
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I VästKom

Göteborg r8o315 Anneli Assmundson Bjerde

Utvec kl i ngsst rateg
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård
VästKom

Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 2oa7-2020

I Västra Götalandsregi onen finns sedan 2007 en regional utvecklingsplan för barn- och

unsdomspsvkiatrin (BUP). Psykiatriberedningen gav i maj 20L5 ¡ uppdrag att följa upp och

revidera denna plan samt föreslå utvecklingsåtgärder för att senast 2O2O nä önskat läge.

Målet är att samtliga barn och ungdomar i regionen, oavsett var de bor eller vilka barn- och

ungdomspsykiatriska behov de har, ska garanteras en likvärdig tillgänglighet, bedömning,
utredning och behandling av god kvalitet. Arbetet med planen bedrivs inom
Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH) som har skapat en projektorganisation för
uppdraget där Sven Ernstsson är processledare.

N ulagesbeskrivning
En kartläggning av besök- och patientutvecklingen mellan 2o1o - zor5 visar att antalet
besök t¡ll BUP har ökat med zgo/0. Under samma period har antalet individer ökat med 36 0/0.

Kartläggningen visar även att Västra Götalandsregionen har svårighet att klara vårdgaranti
och tillgänglighet samt att det finns stora inomregionala skillnader. Man kan även se att
antalet unika individer som tvångsvårdas ökar. Depression, ångest, tvång, bipolära syndrom
ligger under förväntad prevalens och ADHD och AST ligger över förväntad prevalens.

Utvecklingsåtgarder inom barn-och ungdomspsykiatrin

o BUP behöver få vara en specialistverksamhet, med ett stort spektrum av insatser,
o Utbildning och generell kompetenshojning. Metodutveckling/kunskapsnoder.
o Förstärkning av personal.
o Organisatoriska förändringar som t ex utbyggnad av mobila lösningar och färre mer

robusta mottagningar.
o Tillgängliggöraandrayrkeskategorier.
o Fler regionala enheter.

Synpunkter från kommuner på bristande tillgänglighet till BUP
Det görs en hel del för att öka tillgängligheten till insatser för barn och unga med psykisk

ohälsa i Västra Götaland. Trots det är det flera kommuner som berättar om att de fortsatt
har problem med långa köer till BUP, vilket ger konsekvenser för barnen och föräldrarna
men även för socialtjänsten som får kompensera för brister hos BUP.

Västsvenska kommuna lförbundens samorga nisation
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Utvecklingsstrateg
Socialtjänst & Hälso- och sjukvård
VästKom

En kommun från Göteborgsområdet berättar att kommunen fortfarande får signaler från

BUP om:

" ott de har ett hårt tryck, långa köer, storo svårigheter med rekrytering och bristonde

resurser. De ör också tydligo med ott man inte möktor med att ingå i oliko

samverkanslösningor på grund ov resursbrist. Detta ar mycket oroonde då vifrån
socialtjönsten anser att en del av lösningen på situationen iir ott vi samarbetor och stöttsr

vorandro. lngen verksomhet or sig sjölv nog och klaror inte att tillgodose barnens och

fomiljernos behov på egen hond. a

För att barn och unga i Västra Götaland ska få de insatser de har rätt till och för att kedjan av

insatser ska fungera är det avgörande att samverkan mellan kommunerna och Västra

Götalandsregionen fungerar smidigt. För att få en helhetsbild över nuläget gällande köerna

till BUP behöver man även ta med att kommunens verksamheter som till exempel förskola,

skola, elevhälsa, socialtjänst, med flera bär en del av ansvaret för att barn och unga inte ska

behöva hamna i kön till BUP. Endast en mindre del av barn och unga ska behöva de

special istinsatserna.

Västsvenska kommuna lförbundens samorga nisation
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Ny webbplats om vårdsamverkan ¡ Västra

Götaland lanseras 30 maj
En ny gemensam webbplats för samverkan ivården iVästra Götaland lanseras islutet
av maj. Den innehåller information om det länsgemensamma arbetet och om de
delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet. Den kommer att nås på adressen
www.va rdsa mve rka n.se

Ett viktigt syfte med webbplatsen är att säkerställa att avtal och överenskommelser finns samlade på

ett ställe och är lätta att hitta, vilket varit efterfrågat. Dessutom kommer den att bidra till att
tydliggöra strukturer och organisation ivårdsamverkan, tilltransparens och att underlätta

samverkan.

Webbplatsen ska vara till nytta för dels vårdpersonal som i sin verksamhet behöver samverka med

andra parter inom vård och omsorg och dels av dem som arbetar med samverkan i styrgrupper,
temagrupper etc. Bland de verksamheter som berörs finns för regionen: sjukhus, primärvård,

tandvård, rehab och för kommunerna: hemsjukvård och socialtjänst, äldrevård och elevhälsa.

Den länsgemensamma informationen på webbplatsen handlar om organisationen för samverkan
(VVG, SRO och länsgemensamma grupper) och dessutom om de områden där samverkan pågår. Här

finns självklart Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och den nya överenskommelsen och

riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård och mycket mer.

Bakgrunden till den nya länsgemensamma webbplattformen kommer från diskussioner och beslut i

de delregionala vårdsamverkansgrupperna och i den tidigare LiSA-gruppen (Ledningsgrupp i

Samverkan) som 2014 godkände ett förslag om en gemensam webbplats.

De delregionala vårdsamverkansgruppernas hemsidor upphör och övergår till att bli avdelningar på

den nya länsgemensamma webbplattformen. Dessutom flyttas information om samverkan som idag

finns på VästKoms hemsida och på Vårdgivarwebben, På så sätt blir informationen bättre samlad och

samordnad. Hittills har ofta samma information funnits på flera ställen - nu undviks detta
dubbelarbete.

Startkostnaden för att bygga upp den nya länsgemensamma webbplattformen fördelas mellan de sex

delregionala vå rdsa mverka nsgru ppe rna.

Arbetet med att utveckla den nya webbplatsen samordnas av den kommunikatör som är anställd för
samverkan, med gemensam finansiering av VästKom och VGR.

För ytterligare information kontakta gärna:

Gunilla Fasth - kommunikatör
gu n i I I a.fasth @va stko m.se

0705-731.520



Revi s io¡:s be rättel se
Till förenìngsstämman i Våstsvenska Kommunôlförbundens samorganisation, orq.nr 858501'2084

Rå#pûrt a ¡: âr s,'*1evis*irqe n

,-jt titi4n¿*.t

Jaq har utfört en revision av årsredovisnìngen fór Västsvenska

Kommunalförbundens samorganìsatìon för räkenskapsåret
2017-0 1-01 - 2017 - t2'3 r.

Ënliqt min uppfattnìng har årsredovisn¡ngen upprðttats i enliq-
het med årsredovisninqslagen och ger en ¡ alla väsentligå avse-

enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per

den 3 1 december 2017 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fÖr-

enliq med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker dârför att förenìngsstärnman faststðller resul-

tatråkningen och balansräkningen för föreningen.

*, :rz*i !4: .iieiz*tt:¿
Jaq har utfört revisionen enlìqt lnternational Standards on

Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. N4itt ansvar enliqt
dessa standarder beskrivs nàrmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende ¡ fôrhållande t¡ll moderföreningen
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtôt är tlllräckliga
och ändamålsenliga som grund f Ör mina uttalanden.

Sè tt /"4â'4:1 s .),,t1'r zr'¡{:; lël í 4t}4 2,: lr ç'1, I ¿t }tls ê.15 v 4.

Det är styrelsen och verkstôllande direktören som har ansvaret
för att årsredovisnìngen upprättas och att den ger en

rättvisande bild enligt årsredovisningslaqen. Styrelsen och

verkstälìande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvåndiq för att upprätta en årsredovìs-
ninq som ¡nte innehåller några väsentliga felaktiqheter, vare
sig dessa beror på oegentliqheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkställande direktören för bedömn¡ngen av föreningens
fÕrmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att dnvända antôqandet om fort-
satt drift. Antagdndet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om ðtt avveckla verksamheten.

2?.¿isalia:i 4?srêa

lvlina mål ár att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-

redovisningen som helhet inte innehåller några vðsentliga fel'
aktigheter, vare slg dessa beror på oegentligheter eller på fel,

och att lãmna en revisionsberättelse som ìnnehåller mìna ulta-
landen. Rimlig säkerhet dr en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god

revisionssed i Sverige allt¡d kommer att upptðcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väseniliqð om

de enskilt elfer tillsammans r¡mf igen kan f örvántas påverka de

ekonomiska beslui som användare fattar med grund ì årsredo-
vrsnrn9en,

Som del av en revision enllgt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en 0rofessionellt skeptisk instãllning under
hela revis¡onen. Dessutom:

o identifierar och bedömer iag riskernð för väsentliga felak-
tigheter ì årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegenil¡gheter eller på fel, utformär och utför gransknings-

åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är t¡llräckliqa och ändômålsenligð för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Rìsken fÖr att ìnte
upptäcka en väsentlig felaktìghet till följd av oegentlig-
heter är högre än fôr en väsentlìg felôktighet som beror på

fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i mas-

kopi, forf alskninq, avsiktliga utelämnanden, felaktiq inf or-
mation eller åsidosättande av Íntern kontroll.

. skaffar jag miq en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision fÖr att
utforma granskningsåtqärder som är lämpl¡ga med hänsyn

till omstãndigheteTna, men inte f ör att uttala mig om eff ek-

tivìteten i den interna kontrollen.

r utvärderar jag lämpliqheien i de redovisningsprincìper som

används och rimligheten i styrelsens och verkställande
dlrektörens uppskattninqar i redovisningen och tììlhörande
upplVsningar,

. dTar jaq en slutsats om lãmpligheten i att styrelsen och

verkställande ciirektören anvånder antaqandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisninqen' Jaq drar också

en slutsats, med grund i de inhãmtêde revisionsbevisen,
om det linns någon våsentlig osäkerhetsfaktor som avser
såcjana händelser eller förhållanden som kan leda till bety-
dande tvivel om föreninqens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa

uppmôrksamheten på upplysninqarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-

lysninqar är otillräckl¡ga, modìf iera uttalandei om årsredo-
vìsningen. Mina slutsatser baserðs på de revisìonsbevis
som inhåmtôs fram iill datumet för revis¡onsberättelsen.
Dock kan f ramtida händelser eller fÕrhåll¿lnden qöra ati en

förening inte lángre kan fortsätta verksamheten'

r utrrãrderar jaq den ôvergripande presentationen, struk-
turen och ¡nnehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-

liggande transaktionerna och händelserna på ett siitt som
ger en râttvlsande b¡ld.

Jaq måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktninq samt tidpunkten för den.

Jag måste också informera om betydelsefulla ìakttagelser
under revìs¡onen, dãrlbland de betydande brister I den inLerna

kontrollen som jag identifierat.
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tór'iat'e n2ngar

titlëlênda,

Utöver min revision av årsredovisninqen harjag även utfört en

revÌsion av styrelsens och verkställande direktÖrens förvalt-
ning av V¿lstsvenska Kommunalförbundens samorganisation
för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 samt av

förslaget till dispositioner beträffande förenìnqens v¡nst elìer
fö rl us t.

Jag tillstyrker att föreninqsstämman dÌsponerar vìnsten enligt
förslaget i fõrvaltnìngsberättelsen och beviliar styrelsens
ledamöter och verkställande d¡rektören ansvarsfrìhet för
rä ke ns ka pså ret.

(i r u n ¿l !;s :'.i iî :à la I nJ *tz

Jag har utf <irt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mìtt
ansvar enlìgt denna beskrivs närmare ì avsnitiet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhålìande t¡ll moderfÕreningen
och koncernen enligt god revisorssed Í Sverige och har i övrtgt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenlìga som grund för mina uttalanden.

Sty rcis"fis ach'¡erksi4íl¿t¿le É?rek!i4ren: z:ts'¡¿:

Det ãr styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposit¡o-
ner beträffande fören¡ngens vinst eller förlust. Vid förslaq till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömninq av om ut"

delninqen är fõrsvarlig med hänsyn till de krav som före-
ningens verksamhetsart, omfattnìng och rìsker stãller på stor-
leken av förenìnqens egna kapital, konsolideringsbehov, likvi-
ditet och st¿illning i ôvrigt.

Styrelsen ansvarar för fôreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland

annðt att fortlöpande bedöma fören¡ngens ekonomìska situa-
t¡on och att tillse att ftireningens organ¡sation är utformad så

att bokföringen, medelsförvaltnìngen och föreningens ekono-
miska angelågenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och bland annat vidta de

åtg¿irder som är nödvðndÍga för att föreningens bokföring ska

fullg0ras i överensstämmelse med laq och för att medelsför-
valtningen ska skötas på etl betrygqande s¿jtt.

'Qev!sr¿rnr àrsâ'tèf

Mitt mål beträffande rev¡s¡onen av förvaltningen, och dàrmed
mltt uttalande om ansvarsf rihet, ár att ¡nhämta revisionsbevis
för att med en rimlìg grad av sãkerhet kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören i nåqot väsent-
ligt avseende:

o företaqit någon åtgärd eller gjort sig skyldÍg till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldiqhet mot
förenìngen.

. på nåqot annat sätt handlat I strid med årsredovisnings'
lagen eller stadgarnð.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositÍoner
av föreninqens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande
om detta, ¿ir att med rimlig qrad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med lagen om ekonomiskê föreningar.

R¡mlÌg sãkerhet är en hóq grad av säkerhet, men ingen qaranti

för att en revision som utförs enl¡gt god revisìonssed ì Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgárder eller fÒrsummelser som

kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att
ett förslag till dispositioner av förenìnqens v¡nst eller fÖrlust
inte âr förenligt med laqen om ekonomìska föreningar.

Som en del av en revÍsion enlìgt qod revisionssed i Sverige an-

vänder jag professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk insiãllnÌng under hela revìsionen. Granskningen av

förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens
vìnsi eller förlust grundar sÍg frãmst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommanrle qranskningsåtqärder som utförs
baseras på min prof essionella bedömning med utqångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar qransk-

ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som ¿ir

väsentliga för verksamheten och där avsteg och ôverträdelser
skulle ha s¿irskild betydelse för fören¡ngens situatìon' Jag qår

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtaqna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt utta'
lônde om ansvôrsfrihet. Som underlâq fÓr mitt uttalande om

styrelsens förslag till dispositìoner beträffande fõreningens
vinst eller förlust har iaq granskat om förslaget ðr förenligt
med lagen om ekonomiska f öreningar

Göleborgo.nt,tlT 2018
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