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Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande
överenskommelse
Ärendebeskrivning
En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och regionen samt en
revidering av definitionen primärvård, infördes i Hälso- och sjukvårdslagen den 1 juli 2021. I
revideringen av det länsgemensamma Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande
överenskommelser har det tydliggjorts ett behov av att beskriva regionens och kommunernas
primärvårdsuppdrag. Syftet med uppdraget är att beskriva kommunernas respektive VGR:s
primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård
och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen. Resultatet från
primärvårdsuppdraget kommer att beskrivas i en rapport som beräknas bli klar i november
och skickas ut till respektive parter. Resultatet som presenteras i rapporten kan komma att
påverka slutversionen av Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra
Götaland skall lämna remissvar senast 31 december 2021. Alingsås kommun lämnar ett
samlat svar där Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och
omsorgsförvaltningen har bidragit med synpunkter och kommentarer.

Beredning
Barn- och ungdomsförvaltningen, Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen
har haft dialog kring remissversion. Synpunkter och kommentarer har lämnats. Hela
remissvaret finns att läsa i bifogad arbetsmall Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal
tillhörande överenskommelser.
Sammanfattningsvis avstyrker Alingsås kommun remissförslaget med tillhörande
överenskommelser och föreslår i första hand en förlängning av nuvarande avtal för att skapa
mer tid att utreda de frågetecken som kvarstår. Synpunkter lämnas i andra hand på remissen
för att säkerställa att de kommer vårdsamverkan tillhanda om revideringen ska bli underlag
till ett nytt avtal.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna bifogat remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal
med tillhörande överenskommelser till vårdsamverkan.

Beslutet ska skickas till

Socialnämnden
Barn och ungdomsnämnden
Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet - Vårdsamverkan i Västra Götaland
(vardsamverkan.se)
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