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Remiss från Socialstyrelsen - Belopp för vård av utskrivningsklara
patienter för år 2020 STK-2019-1230

ASN-2019-14128
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har tillskrivit arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) att yttra sig
angående Konsekvensutredning – förslag till Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2019:xx) om belopp för
utskrivningsklara patienter för år 2020.
Förslaget innebär att Socialstyrelsen fastställer det belopp som en kommun ska lämna i
ersättning till ett landsting för vård av en utskrivningsklar patient under år 2020. Beloppet
fastställs till 8 200 kronor per dygn. Beräkningen baseras på en indexuppräkning från tidigare
år. Kommuner och landsting kan träffa överenskommelser om annat belopp.
Enligt den överenskommelse som Malmö stad har ingått med Region Skåne ska
ersättningsbeloppet följa det belopp som Socialstyrelsen årligen fastställer via föreskrifter. För
arbetsmarknads- och socialförvaltningen innebär detta att det överenskomna
ersättningsbeloppet ökar i enlighet med indexuppräkningen som i år är 5 procent.
Förvaltningen har hittills inte betalat någon ersättning till Region Skåne då förvaltningen inte
haft ett genomsnittligt antal dagar i slutenvård som överskrider gränserna i
överenskommelsen för när ersättningsbelopp ska betalas ut. I praktiken bedöms kostnaden
inte öka för förvaltningen under år 2020 då det inte finns några indikationer på att
förvaltningen under det kommande året kommer över den överenskomna gränsen för när
ersättningsbelopp ska betalas ut till Region Skåne.
Arbetsmarknads och socialförvaltningen har inga invändningar till förslaget.

Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende belopp för vård av
utskrivningsklara patienter för år 2020, enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

