
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2021-11-29 

(7)
 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl 10.00 - 10.20 
 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Charlotte Hultdin (S), ersättare för Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S) 
 Ylva Olofsson (S) 
 Jeanette Norberg (S) 
  Stefan Lundgren (L) 
 
 
Frånvarande utan ersättare Cecilia F Stenlund (L) 
 Arne Hellsten (ML) 
 
 
Övriga deltagande  Jim Lundmark, kommunchef 
  Catrin Björck, sekr 
  John Olsson, socialchef, § 163 - 164 
 
 
 
 
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Mikael Abrahamsson 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag den 29 november 2021, kl 11.00 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 162 - 165 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren    

 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-29 
 
Anslag sätts upp  2021-11-29 Anslag tas ner 2021-12-21 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 162     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 163    Dnr 2021.206/70 
 
Överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i Väs-
terbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård  
 
Betalningsansvar har tidigare legat på kommunen om denne inte tagit 
emot utskrivningsklara brukare tre vardagar efter utskrivningsklarmed-
delandet i verksamhetssystemet Prator. Kostnad har legat på ca 8 900 
kronor per dygn. Då tvister ofta uppstått om betalningsansvaret efter 
dess införande, har en ny modell tagits fram vilken Länssamverkans-
gruppen ställer sig bakom. 
 
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 22 okto-
ber 2021 att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 
Västerbotten samt socialnämnderna i länets 15 kommuner i Västerbot-
ten att besluta gemensamt i frågan. 
 
Bedömning 
 
Den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning är bättre för 
kommunen då den ger mer flexibilitet i och med att dagarna räknas på 
ett snitt över tid, vilket gör att inget betalansvar utfaller om kommunen i 
majoriteten av fall sköter mottagandet av utskrivningsklara.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
John Olssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, en-
ligt modell 4, vilket innebär att inget betalningsansvar utfaller om en 
kommun tar hem alla patienter i snitt inom tre dagar under en månad 
från att sluten hälso- och sjukvård har skickat ett meddelande om ut-
skrivningsklar. Den reviderade överenskommelsen mellan Region Väs-
terbotten och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller. Den reviderade öve-
renskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen mellan Väs-
terbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 
2343_2–2017). Den reviderade överenskommelsen träder i kraft från 
och med den 1 januari 2022. 

  

Region Västerbotten, John 
Olsson
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

BESLUT 
 
- Nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket inne-

bär att inget betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla pati-
enter i snitt inom tre dagar under en månad från att sluten hälso- och 
sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar.  

 
- Den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård gäller.  

 
- Den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare överenskom-

melsen mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Väster-
bottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).  

 
- Den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 

januari 2022. 
 
----- 
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§ 164    Dnr 2021.207/70 
 
Fastställande av Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas 
hälso- och sjukvård i Västerbotten  
 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en 
god hälsa och en vård på lika villkor. Detta innebär bland annat att den 
ska vara av god kvalitet, vara lättillgänglig samt tillgodose patientens 
behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Vård och behandling ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
Av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 16 kap 1 § framgår att en re-
gion ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kun-
na erbjudas en god hälso- och sjukvård i hälso- och sjukvård i hemmet, 
i korttidsvistelse (SoL), i särskilda boenden (SoL/LSS) och i dagverk-
samhet (SoL) och daglig verksamhet (LSS). Enligt hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), 16 kap 1 § ska en region sluta avtal med kommu-
nerna inom regionen om omfattningen av och formerna för läkarmed-
verkan.  
 
I en enkätundersökning som genomfördes under hösten 2019 framkom 
att en översyn av de två avtalen om läkarmedverkan i särskilt och ordi-
närt boende behövdes. På uppdrag av Länssamverkansgruppen har de 
länsövergripande avtalen om läkarmedverkan mellan regionen och 
kommunernas hälso- och sjukvård setts över. Parallellt har regionen 
gjort en översyn av ersättningen till hälsocentralerna som har ansvarar 
för läkarmedverkan i särskilda boenden.  
 
I det nya avtalet slås de två tidigare avtalen ihop till ett, och utökas med 
fler vårdformer. Avtalet ersätter tidigare avtal om läkarmedverkan i kom-
munal hälso- och sjukvård (Länsövergripande ramavtal om läkarmed-
verkan i ordinärt boende och Ramavtal om läkarmedverkan). Avtalet 
kommer att få en annan layout.  
 
Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 
2021 att rekommendera Region Västerbotten och de 15 kommunerna i 
Västerbotten att fastställa Ramavtal om läkarmedverkan inom kommu-
nernas hälso- och sjukvård i Västerbotten. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
John Olssons tjänsteutlåtande. 

  

Region Västerbotten, John 
Olsson
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ramavtal om läkarmedverkan inom kommu-
nernas hälso- och sjukvård i Västerbotten fastställs. Tidigare gällande 
avtal upphävs. 
 
BESLUT 
 
- Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård 

i Västerbotten fastställs. 
 
- Tidigare gällande avtal upphävs. 
 
----- 

6



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2021-11-29 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 165    Dnr 2021.208/4040 
 
Avtalssamverkan - Ingå avtal avseende avfallssamverkan inom ramen 
för Region 10  
 
Samverkan mellan våra kommuner och deras avfallsingenjörer har på-
gått i många år, främst genom Samrådsgrupp avfall. Samverkan före-
slås nu att utökas genom ett formaliserat samarbete mellan kommuner-
na i Region 10. 
 
Samarbetet behövs då kommunerna i inlandet står inför nya utmaningar 
om avfallshantering. Stora avstånd inom kommunen, långa vintrar och 
minskande befolkning tillsammans med ökade lagkrav ställer oss inför 
nya utmaningar. Tillsammans blir vi starkare och kan på så sätt skapa 
möjligheter till mer återvinning, kortare transporter och framför allt att 
hålla avgifterna nere i våra taxor. 
 
De som idag representerarar kommunerna, inom samarbetet för avfalls-
hantering, är helt överens om att vi står inför utmaningar som ingen av 
oss kommer att klara på egen hand. Med utökade krav på alla nivårer 
är kommunöverskridande samarbete en förutsättning. 
 
De största områdena som en samverkan bedöms beröra är: 
 
- Administration 
- Extern information 
- Upphandlingar 
- Insamling av hushållsavfall 
- Insamling av avfall med producentansvar samt tillhörande avsättning 
- Transport av organiskt avfall 
- Insamling och avsättning för slam 
- Planering, insamling och avsättning för tillkommande avfallsfraktioner, 

ex textil 
- Gemensamma programvaror. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Trepartens renhållningsnämnd, § 30/21. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Mikael Abrahamsson (S): Samverkansavtalet godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Samverkansavtalet godkänns. 
 
----- 
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