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§ 98 Fastställande av föredragningslista 
 

Ärendebeskrivning 
Föredragningslista med medföljande handlingar har skickats ut. 

Kommunstyrelsen beslutar 
Att fastställa föredragningslistan 
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KS-2021-432 

§ 99 Överenskommelse mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet 

mellan länets 15 kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, 

skickas rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region 

Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård.  

Beslutsunderlag 
Rekommendation till beslut gällande överenskommelse mellan Region 

Västerbotten och länets kommuner om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, Samråd vård och omsorg 2021-10-22 

Nuvarande politisk överenskommelse VLL 2343 2–2017 

Ny överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 

Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård 

Omsorgs- och utbildningsutskottet 2021-11-10, § 79 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt 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 utskrivningsklar.  

Att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och 

kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård gäller.  

Att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen 

mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 

2343 2–2017).  

Att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 januari 

2022. 

 

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS-2021-447 

§ 100 Revidering av förbundsordningen för LYSTKOM 
 

Ärendebeskrivning 
Direktionen för kommunalförbundet LYSTKOM beslutade 2021-10-27 att 

fastställa förslaget till revidering av §§ 2, 10 och 12 i förbundsordningen och 

överlämnar ärendet för beslut i respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll LYSTKOM 2021-10-27, § 37 

Allmänna utskottet 2021-11-09, § 103 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att anta det reviderade förslaget till förbundsordning och reglemente för 

kommunalförbundet LYSTKOM.  
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KS-2018-682 

§ 101 Medborgarförslag – Åtgärder för klimatomställning 

och för folkbildning i klimatfrågan 
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om att kommunen tar fram en 

klimatomställningsplan, uppmana övriga aktörer i kommunen att göra 

detsamma, avyttrar eventuella aktier och fonder i företag som utvinner och 

förädlar fossil energi samt utför informations- och folkbildningsarbete i 

klimatfrågan.  

Miljö- och byggs bedömning 

Kompetens och resurser för klimatstrategiskt arbete inom kommunen finns inte 

idag. Om Åsele kommun vill prioritera klimatarbete enligt medborgarförslaget 

behöver man tillse kompetens och ekonomiska resurser för att kunna 

genomföra det.  

Någon ekonomisk beräkning för att kunna utföra detta är inte utrett eftersom 

det beror på kommunens politiska vilja och ambitionsnivå.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 2019-03-11 § 4 

Allmänna utskottet 2021-11-09, § 97 

Kommunstyrelsen föreslår 
Att Åsele kommun ska sträva efter att arbeta klimatstrategiskt.  

Att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka förutsättningar för att ta fram 

en klimatstrategi.  
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