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Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga invändningar på förslag till Socialstyrelsens
föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för utskrivningsklara patienter för år 2020.
Yttrande

Region Skåne och Skånes 33 kommuner har ingått en överenskommelse som omfattar
betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård.
Överenskommelsen gäller sedan 2019-01-01 tillsvidare. Enligt överenskommelsen ska
ersättningsbeloppet för kommunens betalningsansvar per dag följa lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det vill säga det belopp som Socialstyrelsen
årligen fastställer via föreskrifter. Beräkningen för betalningsansvar för kommunen beräknas
utifrån det genomsnittliga antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar, per
kalendermånad. Malmö stads betalningsansvar baseras på genomsnittet av antal dagar i
slutenvård sammanlagt för de tre socialförvaltningarna.
Då överenskommelsen fastställer att ersättningsbeloppet ska följa det belopp som
Socialstyrelsen årligen fastställer skulle arbetsmarknads- och socialnämnden kunna påverkas
av den höjning som nu föreslås. I praktiken bedöms höjningen inte få några konsekvenser
eftersom nämnden inte har betalat någon ersättning för vård av utskrivningsklara patienter
till Region Skåne har sedan lagen trädde i kraft. Detta beror på att nämnden, tillsammans
med Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, inte haft ett
genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i överenskommelsen för
när ersättningsbelopp ska betalas ut till Region Skåne. Det finns inga indikationer på att
nämnderna under det kommande året skulle höja de genomsnittliga dagarna i slutenvård så
att de överskrider gränsen för att ersättning ska betalas. Skulle Malmös socialnämnder mot
förmodan överstiga antal dagar i slutenvård under år 2020 är den femprocentiga ökningen
jämfört med tidigare år inte oskälig. Nämnden har tillsammans med Malmö stads andra
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socialnämnder och Skånes övriga kommuner också möjlighet att påkalla behov av revidering
av överenskommelsen och ersättningsbeloppet om det skulle bedömas motiverat.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inga invändningar på förslag till Socialstyrelsens
föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för utskrivningsklara patienter för år 2020
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