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Dnr. KS 20I9/0232

Regional överenskommelse
sluten hälso-

och sjukvård

i

om

samverkan vid utskrivning från
Stockholms län

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen
l.

föreslår

Kommunfullmäktige besluta

Anta den regionala ('.Sverenskommelscn
Stockholms län.

sjukvård

om

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och

i

Kalkylcr utifrân verkligt utfall 2018 tom Q'l 2019 inom somatisk slutenvård Visar att
kostnadcn vid en Överensk<:›mmelse hamnar runt 000 tkr per år och om man hade följt lagen
hamnar kostnaden runt 3 DUO-4 000 tkr per år (se bilaga Å LLTSEN). Utöver detta tillkommer
extra kostnader för psykiatrin som med överenskommelse om 5 frisrdagar Skulle medföra en
2.

1

extra kostnad på ca

410

tkr per år

och utan en överenskommelse en kostnad på 663

tkr per år.

Sammanfattning
Storsthlms styrelse beslutade den

län.

juni

2019

om samverkan

Regional överenskømmclse

Stockholms

'13

att

rekommendera kommunerna

att

anta

vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 2019-08-27,

§

i

8:12.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 2019-09-09.
Protokollsutdrag frán Vård- och omsorgsnämndcns sammanträde 2019-08-27,

-

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-

Förslag

till

§

8:12.

19.

beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar

bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande
Anta den regionala överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård Stockholms län.
l.

i

Kalküer utifrân verkligt utfall 2018 tom Ql 2019 inom somatisk slutenvård Visar att
kostnaden vid en överenskommelse hamnar runt 000 tkr per år och om man hade följt lagen
2.

1

extra kostnader för psykiatrin

extra kostnad på

C21

410

tkr

som med (överenskommelse om

5 fristdagar skulle

medföra en

per år och utan en överenskommelse en kostnad på 663 tkr per

Propositionsordning
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar
ñnner att så är fallet.

enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och

Forts.

Justerandes signaturer

(K

W

Utdragsbestyrkande

år.
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§ 7:12

Expedieras
-

Storsthlm

-

Socialnämnden
Vard- och omsorgsnämnden

-

Kommunkansliet

Justerandes

si

g naturer

>

4,-

,.

/V

Utdra 8 sbest Y rkande

