Verksamheternas ekonomirutin för projektet Mobil närvård 2018
Södra Älvsborg
Inledning
Vårdsamverkan Södra Älvsborg har beviljats medel för Mobil Närvård 2018 med
omfattningen 7 245 000 kr.
Berörda verksamheters arbetssätt
Vårdgivare skickar fakturor löpande, till Närvårdskontoret. Till fakturan bifogas
specifikation/fakturaunderlag, på blankett ”Formulär för avrop beviljade medel 2018” eller
på annat sätt, så att uppgifter motsvarande formulärets rubriker besvaras.
Inhämtning av ekonomi sker genom faktiska kostnader. För att erhålla medel skall faktisk
bemanning och tjänstgöringsgrad existera och framgå av underlag. Konkret innebär detta att
verksamheterna ej kan erhålla några medel på förhand.
Kostnaderna ska kunna verifieras vid begäran av koncernkontoret. Vid årets slut ska den
sökande redovisa hur beviljade medel resulterat i en förstärkning av tidigare verksamhet. Via
Boråsregionens fakturahanteringsrutin avropas sedan projektmedel kvartalsvis.
För att erhålla projektmedel för innevarande kvartal skall fakturor vara Närvårdskontoret
tillhanda 5 april avseende kvartal ett, 5 juli avseende kvartal två, 5 oktober avseende kvartal
tre och 4 januari 2019 avseende kvartal fyra. Efter 5 januari 2019 finns ingen möjlighet att
rekvirera projektmedel.
Skicka faktura samt underlag till: Närvårdskontoret
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås
Kontaktuppgifter
Vid frågor gällande fakturor kontakta ekonomen på Boråsregionen och vid frågor om hur
medlen fördelas kontakta projektledarna.
Delregionalt
• Närvårdskontoret narvardssamverkan.info@vgregion.se, 0703-79 90 03
• Ekonom Boråsregionen: info@borasregionen.se, 0708-45 20 19
• Projektledare i Sjuhärad: Caroline Andersson, caroline.ml.andersson@vgregion.se,
0733-056283
Regionalt
• Koncernkontoret: Gunilla Karlsson, gunilla.e.karlsson@vgregion.se, 010-441 30 48
• Koncernkontoret: Karin Fröjd, karin.frojd@vgregion.se, 073-660 16 97
• Koncernkontoret: Rose-Marie Nyborg, rose-marie.nyborg@vgregion.se, 070-780 12
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Bifoga faktura och om annan mall än denna används ska nedanstående information framgå.
Vårdsamverkansområde/närvårdssamverkan

Projektnamn och projektnummer

Södra Älvsborg

Mobil närvård 84300

Kontaktperson; namn och kontaktuppgifter

Datum

Tjänstgöringsgrad

Kostnad

Ange period/månad xx
(jan-mars,
april-maj,
juni-aug,
novdec)

sept-okt,

Närsjukvårdsteam, NSVT,
läkare (Läkare på SÄS)
(Produktkod 90135)
Närsjukvårdsteam, NSVT,
sjuksköterska på SÄS
(Produktkod 90136)
Projektledare
(Produktkod 90138)
Projektledare
(Produktkod 90138)

Tolkkostnader
(enligt regelverk KoK)
Produktkod 90138

Antal

Kostnad

Kommentar

Auktoriserad tolk
Annan tolk

Ersättning för tolk ingår ej i projektmedlen, utan ges via ersättning enligt regelverk KoK.
Leasingbil/drivmedel
(beskriv vad kostnaderna står för samt vilken/vilka professioner som
använder bilen) Produktkod 90139

Kostnad

Kommentar
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