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och akut omhändertagande Arjeplog
Dnr 4240-2015

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen föreslås besluta att förlänga avtal om


Köp av observationsplatser av Arjeplog kommun, med ett år från och
med 2018-01-01 till och med 2018-12-31



Samverkansavtal akut omhändertagande, med ett år från och med 201801-01till och med 2018-12-31.

Sammanfattning
Region Norrbotten har avtal med Arjeplogs kommun om köp av tre
observationsplatser och ett samarbetsavtal om köp av tjänst under
beredskapstid. Avtalen löper ut 31 december 2017. Region Norrbotten
föreslår en förlängning av avtalen med ett år fram till 31 december 2018.

Ärendet
Region Norrbotten och Arjeplog kommun tecknade 2012 ett femårigt avtal
om köp av tre observationsplatser för patienter med tillfällig svikt och palliativa patienter. År 2014 tecknades ett samarbetsavtal mellan parterna om köp
av tjänst. Avtalet innebär att Arjeplog kommun ansvarar för bemanning upp
till sjuksköterskenivå under kvällar, nätter och helger och vid tillfällen när
Arjeplog hälsocentral saknar läkare i beredskap. Regionstyrelsen beslutade
2016-12-13 att förlänga avtalen med ett år till och med 2017-12-31.
Arjeplog kommun sa upp båda avtalen våren 2016 och begärde omförhandling med anledning av förväntat besluta 2017 om ny struktur för särskilda
boenden inom kommunen. Beslutet har framflyttats till 2018 varför Region
Norrbotten och Arjeplog kommun har beslutat om förlängning av nuvarande
avtal med ytterligare ett år, fram till och med 2018-12-31.

Ekonomiska uppgifter
Region Norrbotten köper tre observationsplatser i särskilda boenden av Arjeplog kommun. Villkoren är oförändrade med prissättning enligt tidigare
avtal med 2 384 052 kr per år plus indexuppräkning.
Region Norrbotten ersätter Arjeplog kommun enligt tidigare avtal för tjänst
under beredskap med 2 156 988 kr per år plus indexuppräkning.
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