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Politisk styrgrupp Halland 

För Region Halland: Mats Eriksson och Lise-Lotte Bensköld Olsson  

För Halmstad kommun: Jenny Axelsson 

För Hylte kommun: Ronny Löfqvist 

För Varbergs kommun: Ann-Charlotte Stenkil 

För Laholms kommun: Elisabeth Babic  

För Kungsbacka kommun: Hans Forsberg 

För Falkenberg: Marie-Louise Wernersson 

 

 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland 

och Hallands kommuner  

– beslut angående ekonomisk fördelning och 

hemsjukvårdsöverenskommelsen  
 

Den Politiska styrgruppen Halland beslutar: 

Ekonomisk fördelning: 

• att verka för att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag 

i bilaga 1.  

 

Det innebär att under dessa år kommer det vara skillnader mellan kommunerna i 

kostnad per inskriven patient i hemsjukvården och det har samtliga kommuner och 

regionen ställts sig bakom.  

 

• att Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ges uppdraget 

att ta fram en ny och långsiktig ersättningsmodell vilken skall beslutas om senast 

den 30 september 2019. 

 

Direktiven till Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård är att 

bygga en enkel och transparant ersättningsmodell på: exempelvis antal inskrivna 

patienter, vårdtyngd, struktur och utvecklingsmöjligheter inom hemsjukvården. 

Arbetet med ersättningsmodellen ska ligga i linje med den av Gemensamma 

nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) godkända inriktning av en 

långsiktig plan avseende uppföljning av hemsjukvården i Halland, men med 

reviderad tidsplan.  
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Hemsjukvårdsöverenskommelsen:  

• att i förslaget till reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse ska ersättningsmodellen 

inte beskrivas i överenskommelsen utan ligga som en separat del vid sidan om. 

• att efter justering så ska den reviderade hemsjukvårdsöverenskommelsen gå vidare 

för formell hantering och beslut i respektive kommun och region.  

• att uppdraget ges till Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel 

(GNHH). 
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Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands kommuner  

– beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen  

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Region Halland Datum  
Regionfullmäktige 

 

 
 
 

 

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Kungsbacka kommun          Datum 
Kommunfullmäktige 

 
 
___________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Varbergs kommun                  Datum 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

 

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Falkenbergs kommun           Datum 
Kommunfullmäktige 

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Halmstads kommun               Datum 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

 

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Laholms kommun                  Datum 
Kommunfullmäktige 

 
 
____________________________________ 
Underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

Hylte kommun                          Datum 
Kommunfullmäktige 
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