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Aldrenämnden

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

ngens plats och tid

Underskrift

rskrifter

Sekreterare

Herman Persson

Ordförande

Anders Lund (M)

Justerare

Annette Rydell(S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkånnagivits genom anslag.

Beslutsinstans Aldrenämnden

Sammanträdesdatum 2019-10-23

Datum då anslaget sätts upp 2019-10-23

Datum då anslaget tas ned 2019-11-14
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Äldrenämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ovriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Anders Lund (M), Ordförande
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordforande
Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande
lngrid Carlsson (M)
Rickard Evaldsson (M)
Laila Andersson (L)
Christer Akesson (S)
Carina Aulin (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Mohammed Teeti (V)
Elisabeth Backström (S)

Johannes Chen (M) tjänstgör för Sarah Jansson (SD)
Christer Hallberg (S) tjänstgör för Agnetha Wildros (S)

Jennie Risberg (M)
Kristina Valtersson (C)
Börje Johansson (S)
lngrid Karlsson (S)
Kerstin Johansson (L)
Pia Zickbauer Svabre (S)
Erika Palmestedt (KD)

Catherine Persson, förvaltningschef
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Annette Timan, LOV-samordnare
Bodil Evaldsson, t f verksamhetschef
Herman Persson, näm ndsekreterare
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s 152 Dnr 201 9-000006 739

Val av justerare

Beslut

Äldrenämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) au jiimte ordftirande
Anders Lund (M) att justera dagens protokoll.

Äldrenämnden beslutar att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.
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Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år
2020 - Remiss från Socialstyrelsen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell ftiredrar ärendet.

Sammanfattning
Socialstyrelsen önskar Ronneby kommuns synpunkter på deras ftireskrift

om belopp ftir vård av utskrivningsklara patienter ftir år 2020.
Socialstyrelsen har tidigare fastställt beloppet ftr 2018 och 2019.

Ronneby kommun har betalat ftir ett vårddygn 2018 och hitintills 2019har
Ronneby inte haft betalningsansvar ftir utskrivningsklar patient.

Äldrenämnden ftireslås låimna remissvar till Socialstyrelsen om ftirslag om
belopp ftlr vard av utskrivningsklara patienter ft)r år 2020 enligt nedan:

Ronneby kommun ftirordar Socialstyrelsens fiirslag om ftireskrift med det
belopp som en kommun ska låimna i ersättning ftjr utskrivningsklara
patienter per varddygn till regionen och att det index uppräknas varje ar som
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft.

Bedömning
Socialstyrelsen önskar Ronneby kommuns synpunkter på deras ftjreskrift

om belopp ftir vård av utskrivningsklara patienter ftir år 2020 eiligt 5 kap.
6$ lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvard.
Genom ftireskrift fastställer Socialstyrelsen det belopp kommunen ska lämna
i ersättning till regionen för vård av utskrivningsklara patienter.

Socialstyrelsen har tidigare fastställt beloppet fttr 2018 och 2019 i HSLF-FS
2017:72 och 2018:67. Föreslaget belopp for 2020 är 8200: -/vårddygn.

Enligt lorordningen20lT:617 fär Socialstyrelsen meddela ftireskrift om det
belopp en kommun ska liimna i ersättning till en region ftir vård av
utskrivningsklara patienter. Innan Socialstyrelsen meddelar ftireskrift om
beloppets storlek ska Sveriges Kommuner och Landsting ges möjlighet att
yttra sig.

KPP-data (kostnad per patient) används ftr att räkna ut beloppet. Beloppet
räknas upp till 2020 ärs kostnadsnivå med index enligt LPIK (prisindex ftir
landstingens kostnader).

Ronneby kommun och Region Blekinge ftiljer Socialstyrelsens ftireskrift om
belopp som är aktuell ftlr innevarande år.

Region Blekinge och kommunerna i Blekinge har en överenskommelse vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård där det om genomsnittliga antalet
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dagar i sluten vård överstiger tre dagar under tre månader i ftiljd ska
kommunen ersätta regionen på individnivå från och med månad fyra.2018
betalade Ronneby kommun ftlr ett vårddygn och hitintills 2019 har det inte
varit något varddygn som ersättning krävts.

Förslag till beslut
Äldrenämnden ftireslås lämna remissvar till Socialstyrelsen om fi)rslag om
belopp ftr vard av utskrivningsklara patienter ftir år 2020 enligt nedan:

Ronneby kommun ftjrordar Socialstyrelsens frrslag om ftireskrift med det
belopp som en kommun ska liimna i ersättning fiir utskrivningsklara
patienter per vårddygn till regionen och att det index uppräknas varje år som
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft.

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och
Laila Andersson (L).

Yrkanden
Ordftirande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjiinstefttrslaget.

Ordftirande Anders Lund (M) yrkar att Äldrenämnden beslutar att ftirklara
paragrafen omedelbart justerad.

Propositionsordning
Ordft)rande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt ftirsta yrkande och
finner att Äldreniimnden bifaller detsamma.

Ordftirande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och
finner att Äldrenämnden bifaller detsamma.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att lämna nedanstående remissvar:

Ronneby kommun ftirordar Socialstyrelsens ftirslag om ftireskrift med det
belopp som en kommun ska låimna i ersättning fiir utskrivningsklara
patienter per vårddygn till regionen och att det index uppräknas varje ar som
senaste två åren sen Lagen om samverkan trädde i kraft.

Äldrenämnden beslutar att ftirklara paragrafen omedelbart justerad.

Exp:

Socialstyrelsen
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Catherine Persson, fiirvaltningschef

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sj uksköterska
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