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Sammanträdesdatum

2018-10-10
Plats och tid

Kommunhuset Forum, onsdagen den 10 oktober 2018, kl. 09.00-16.05

Beslutande

Åsa Karlsson (S), ordförande
Rolf Berg (S)
Liza Kettil (S) för Maria Sundell (S)
Jenny Jansson (S)
Karl-Anders Andersson (C)
Lars-Göran Sunesson (C)
Carina Thorstensson (C) för Birgitta Karlsson (C)
Hans-Joachim Isenheim (MP)
Ausra Karlsson (M) för Ann-Sofie Alm (M)
Ulla Gustafsson (M) Jäv § 190
Karin Blomstrand (L) för Camilla Espenkrona (M)
Olle Olsson (KD) för Rolf Jacobsson (KD)
Ove Göransson (V) för Håkan Berg (V) §§ 181-183
Regina Johansson (S) för Håkan Berg (V) §§ 184-191
Heikki Klaavuniemi (SD)
Matheus Enholm (SD) §§ 181-182
Christoffer Wallin (SD) för Matheus Enholm (SD) §§ 183-192

Ej tjänstgörande
ersättare

Regina Johansson (S) §§ 181-183
Christoffer Wallin (SD) §§ 181-182

Utses att justera

Ausra Karlsson (M)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset Forum onsdagen den 10 oktober, kl. 16.15

Sekreterare

………………………………………………………….
Linda Ökvist

Ordförande

…………………………………………………………
Åsa Karlsson (S)

Justerande

………………………………………………………….
Ausra Karlsson (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Paragrafer 181-192
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 181
Förändring av föredragningslistan
Ärende 6; Delårsbokslut augusti för kommunstyrelsen flyttas och läggs som
nummer 1 på föredragningslistan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Justerandes sign

1.

Delårsbokslut augusti kommunstyrelsen
Dnr: KS 2018-254

2.

Förordnande av vigselförrättare
Dnr: KS 2018-447

3.

Information om kostnader för VA-ledningarna från Munkedal till Gårvik samt antal
anslutna hushåll.
Dnr: KS 2016-105

4.

Väghållningsansvar i Munkedal
Dnr: KS 2018-234

5.

Försäljning av Håby-Lycke 1:27
Dnr: KS 2018-419

6.

Försäljning av byggnader på Gläborg 1:9
Dnr: KS 2018-438

7.

Antagande av detaljplan för Möe 1:2
Dnr: KS 2018-435

8.

Antagande av detaljplan för del av Torreby 3:154
Dnr: KS 2018-436

9.

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och därtill
hörande riktlinjer.
Dnr: KS 2017-275

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 182
Information
Information om verksamheten på Samordningsförbundet Väst
Information från sektor barn och utbildning
 Oktoberdagarna
 Besök av Successful schools
 Ny förvaltningsorganisation
Information från sektor omsorg
 Månadsrapport från verksamheterna
Information från kommundirektören
 Genomgång av granskning av fakturahantering gjord av EY.
 Samverkansmöte inom SML;
- Digital plattform
- Miljöstrategiska arbetet från och med 2019.
- Samverkansavtal för lön och IT.
 Ägarsamråd för Rambo AB
Information från sektor samhällsbyggnad
 Bakgrundsinformation om inslag i Uppdrag granskning gällande vägsalt.
Information från myndighetsutskottet
Information från Fyrbodals kommunalförbund
Information från förtroendevaldas uppdrag.
Beslut


Justerandes sign

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 183

Dnr: KS 2018-254

Delårsbokslut augusti för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsens delårsbokslut för andra tertialet är uppdelad per sektor där
verksamheterna separat redovisar ekonomisk sammanställning med årsprognos
samt investeringsredovisning och måluppfyllelseuppföljning.
Kommunstyrelsens resultat för perioden uppgår till minus 27,8 mnkr och
årsprognosen visar på ett negativt resultat om 21,7 mnkr.
Utfallet för investeringar jan-augusti uppgår till 16,0 mnkr. Årsprognosen är att
33 mnkr av den totala investeringsramen på 103 mnkr kommer förbrukas.
Resultat
Resultatet för kommunstyrelsen landar på ett negativt resultat om 27,8
mnkr per augusti månad. Prognosen för året är nedjusterad med 9,0 mnkr
jämfört med delårsbokslut per april och beräknas till 21,7 mnkr.
Sektor omsorg har en årsprognos om minus 21,3 mnkr, 6,9 mnkr sämre
än april. Årsprognosen för Sektor barn och utbildning är minus 3,8 mnkr.
Sektorn har under året haft kostnader av engångskaraktär på grund av
införande av moduler i centrum samt att projekt Hedekas inte ryms inom
ram och detta sammantaget bidrar till den negativa prognosen.
Det är viktigt att genomföra beslutade åtgärder för att hålla ekonomin i
balans.
Investering
Av det totala investeringsanslaget på 103 mnkr har det utnyttjats 16,0 mnkr
under perioden. I årsprognosen beräknas att 33,0 mnkr kommer förbrukas.
Reinvestering och nyinvestering av Centrumskolan beräknas inte att genomföras
under året. Några mindre projekt är försenade och skjuts på framtiden.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tagit hand om samtliga av kommunfullmäktiges
inriktningsmål. 6 resultatmål är helt eller i hög grad uppfyllda, 14 är delvis
uppfyllda och 8 är inte alls uppfyllda. Det sistnämnda beror till stor del på att de
resultatmålen inte är mätbara per augusti månad utan kommer redovisas vid
bokslut.
Utmaningar framåt
De kommande åren måste fokus läggas på att få ekonomi och verksamhet i
balans.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-14.
Delårsrapport augusti 2018 för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-10-01, § 172.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-10
Forts § 183
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder.



Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut med
verksamheternas effektiviserings- och utvecklingsåtgärder.



Kommunstyrelsen godkänner planerade investeringar.

Expedieras
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 184

Dnr: KS 2018-447

Förordnande av vigselförrättare
Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare på tid som motsvarar en mandatperiod
efter det senaste allmänna valet. Det innebär att förordnandet sträcker sig från
den 1 januari 2019 till den 31 december 2022.
Länsstyrelsen ber nu kommunen att meddela vilka personer som kommunen vill
ska förordnas under denna tid, samt en kort beskrivning varför dessa personer
anses lämpliga för uppdraget. Om personen tidigare varit förordnad som
borgerlig vigselförrättare räcker detta som motivering.
Innan någon förordnas som borgerlig vigselförrättare kommer Länsstyrelsen att
begära in kunskapskontroll från de tilltänkta personerna.
Förvaltningen har skickat fråga till dem som tidigare innehaft förordnande om
intresset att få fortsatt förordnande.
Beredning
Skrivelse från Länsstyrelsen 2018-09-27. Lista över befintliga förordnanden.
Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-28. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-10-01, § 169.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Länsstyrelsen följande
vigselförrättare för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022:
-

Maria Tuimala Sörensson (förordnad som vigselförrättare sedan
tidigare)
Åsa Karlsson (för ordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
Ann-Sofie Alm (förordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
Lars-Görans Sunesson (ny)
Karin Blomstrand (ny)
Yvonne Martinsson (ny)
Liza Kettil (ny)

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen och Hans-Joachim Isenheim (MP): Bifall till
arbetsutskottets förslag med tillägget att även föreslå Carina Thorstensson som
vigselförrättare.
M-gruppen och Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum

2018-10-10
Forts § 184
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Länsstyrelsen följande
vigselförrättare för perioden 1 januari 2019 till den 31 december 2022:
-

Maria Tuimala Sörensson (förordnad som vigselförrättare sedan
tidigare)
Åsa Karlsson (för ordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
Ann-Sofie Alm (förordnad som vigselförrättare sedan tidigare)
Lars-Görans Sunesson (ny)
Karin Blomstrand (ny)
Yvonne Martinsson (ny)
Liza Kettil (ny)
Carina Thorstensson (ny)

Expedieras
Länsstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 185

Dnr: KS 2016-105

Information om kostnader för VA-ledningarna från Munkedal till Gårvik
samt antal anslutna hushåll
Sammanfattning
Ove Göransson (V) ställde på kommunstyrelsens sammanträde den 12
september 2018 frågan om den hittills nedlagda kostnaden för VA-ledningarna
från Munkedal till Gårvik samt hur många hushåll som anslutits.
Med start i september 2011 och färdigställande under 2012 anlades etapp 1 av
VA-ledningen till en kostnad av 4 950 tkr. Sträckan var ca 2800 m lång och
innehöll 2 pumpstationer. Anslaget från kommunfullmäktige var på 8 800 tkr.
Kommunfullmäktige har beslutat om att va-ledningen mellan Munkedal och
Gårvik ska byggas, totalt ca 4100 m. Under våren 2018 beställdes en
ledningssträcka som är ca 800 m lång. Under början av hösten beställdes
ytterligare 4–500 m och den totala kostnaden för dessa delar bedöms till ca 5
mnkr.
För sträckan från Faleby till Gårvik har kommunfullmäktige godkänt Munkedal
Vatten AB:s investeringsbudget på ca 28 mnkr.
Antalet anslutna hushåll på den hittills utförda sträckningen är 4 st. En fastighet
tillkommer i den pågående etappen. De ”stora” anslutningarna kommer med
Munkedals Hamn, Bergsvik, Gårvik och Lökeberg samt de exploateringar som
följer av utbyggnaden.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-01, § 170.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner svaret

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP) och M-gruppen: Bifall till
arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen godkänner svaret

Expedieras
Ove Göransson (V)
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 186

Dnr: KS 2018-234

Väghållningsansvar i Munkedal
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 13 juni 2018 för att lantmäteriet
genom besök skulle kunna redogöra för sitt förslag och svara på frågor.
Lantmäteriet besökte kommunstyrelsen den 12 september 2018.
Munkedals kommun begärde för några år sedan att lantmäteriet genom
anläggningsförrättningar bildar en eller fler ”vägföreningar” i Munkedal för att
ordna upp väghållningsansvaret i Munkedals tätort. Sedan dess har Munkedals
Östra Vägsamfällighet, för större delen av Stale, bildats.
Lantmäteriets nya förslag innehåller en ny syn på hur väghållningen ska
organiseras. För resterande del av Munkedal föreslås att 10 nya föreningar
bildas.
På grund av kommunens tidigare ställningstagande i olika detaljplaner kommer
kommunen att ha kvar viss väghållning. Kommunen blir medlem i de
vägföreningar där kommunen äger mark eller fastigheter.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-20.
Kommunstyrelsen 2018-06-13, § 121. Arbetsutskottet 2018-05-30, § 109.
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-05-07.
Anläggningsåtgärd från Lantmäteriet, daterad 2018-04-17. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-10-01, § 171.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen avslår Lantmäteriets förslag och föreslår Lantmäteriet
att återkomma med ett nytt förslag med färre föreningar med större
geografiska områdesindelningar.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och SDgruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen avslår Lantmäteriets förslag och föreslår Lantmäteriet
att återkomma med ett nytt förslag med färre föreningar med större
geografiska områdesindelningar.

Expedieras
Lantmäteriet
Sektorchef samhällsbyggnad
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 187

Dnr: KS 2018-419

Försäljning av Håby-Lycke 1:27
Sammanfattning
Håby Däck AB (ägare till Håby-Lycke 1:38 och 1:54) har anmält intresse att
förvärva fastigheten Håby-Lycke 1:27. Den fastigheten är i kommunal ägo,
planlagd för industriändamål och 2691 m². Kommunfullmäktige har fastställt
priset till 150 kr per m². Fastigheten är ansluten till kommunalt VA.
Håby Däck AB avser att reglera över fastigheten till Håby-Lycke 1:38. Håby Däck
avser inte att uppföra någon byggnad i det korta perspektivet och därför har ett
villkor införts i köpeavtalet om att eventuella containrar ska kläs med träfasad.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-11.
Överenskommelse om fastighetsreglering. Karta över området, daterad 12
september 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-01, § 174.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen beslutar att sälja Håby-Lycke 1:27 till Håby Däck AB
för 150 kr per m².

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och SDgruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen beslutar att sälja Håby-Lycke 1:27 till Håby Däck AB
för 150 kr per m².

Expedieras
Sektorchef samhällsbyggnad
Håby Däck AB
Ekonomienheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 188

Dnr: KS 2018-438

Försäljning av byggnader på Gläborg 1:9
Sammanfattning
Utbyggnaden av industriområdet på Gläborg (logistikcentrum) påbörjas i oktober
2018. Det ”blå huset” ligger mitt i området och måste rivas eller flyttas.
Förvaltningen har undersökt möjligheten att flytta huset till någon kommunal
tomt och därefter sälja hus och tomt. Ekonomin i en sådan satsning är svår att
få ihop.
En rivning av huset bedöms kosta ca 100 tkr.
Privatpersoner har hört av sig och är intresserade av att flytta huset inkl.
komplementbyggnader. Huset kommer att uppföras inom Munkedals kommun.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-09-16. Karta över
fastigheten, daterad 17 september 2018. Förfrågan från privatperson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-01, § 173.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunstyrelsen godkänner att ”blå huset” på Gläborg 1:9 säljs ”på
rot”.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och SDgruppen: Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut


Kommunstyrelsen godkänner att ”blå huset” på Gläborg 1:9 säljs ”på
rot”.

Expedieras
Sektorchef samhällsbyggnad
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 189

Dnr: KS 2018-435

Antagande av detaljplan för Möe 1:2
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade 2017-05-02 § 18 att omarbeta detaljplanen (1430P66) för Möe 1:2 m.fl. fastigheter. Syftet var att förenkla byggnation genom att
ta bort ett antal begränsande föreskrifter i detaljplanen.
Ett förslag till ändring av planen har tagits fram. Dessa innebär bl.a. att
-

Huvudbyggnad och komplementbyggnad får sammanbyggas
Största taklutning ökar från 30 till 34 grader
Byggnadsarean för huvudbyggnad ökar från 170 kvm till 180 kvm
Byggnadsarean för komplementbyggnad ökar från 50 kvm till 70 kvm
Krav på att suterränghus inom vissa delområden ska uppföras tas bort

Förslaget har varit ute för samråd och granskning.
Beredning
Byggnadsnämnden 2018-09-18, § 51. Sektorchefen och planhandläggarens
tjänsteskrivelse 2018-09-04. Antagandehandling – Ändring av detaljplan för Möe
1:2. Plankarta, upprättad 2018-09-19. Kommunstyrelsens arbetsutskott 201810-01, § 175.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe
1:2

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige antar förslag till ändring av detaljplan för del av Möe
1:2

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 190

Dnr: KS 2018-436

Antagande av detaljplan för del av Torreby 3:154
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade 2016-03-16 att pröva frågan om nya tomter för
bostäder på del av fastigheten Torreby 3:154.
Ett förslag till detaljplan har tagits fram. Detta innebär att tre nya bostadstomter
tillskapas i anslutning till befintlig bebyggelse på Övre Fjällberg.
Förslaget har varit ute för samråd respektive granskning.
Beredning
Byggnadsnämnden 2018-09-18, § 50. Sektorchefen och planhandläggarens
tjänsteskrivelse 2018-09-04. Planbeskrivning och plankarta. Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-10-01, § 176.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154

Jäv
Ulla Gustafsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), Ausra Karlsson (M) och
Karin Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Torreby 3:154

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
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Sammanträdesdatum

2018-10-10
§ 191

Dnr: KS 2017-275

Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård och därtill hörande riktlinjer.
Sammanfattning
Från 1 januari 2018 gäller en ny lag: lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen reglerar:

Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits
ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten,
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den
landstingsfinansierade öppna vården
•
Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver
insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna
•
Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter.
Lagen ger utrymme för landsting och kommuner att träffa en överenskommelse
om tidpunkt för när kommunens betalningsansvar ska inträda och med vilket
belopp (kap 4, § 5).
En tillfällig överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten Hälso- och
sjukvård med tillhörande riktlinje har gällt under 2018-01-01 till 2018-09-24
med 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalansvar. Denna hantering
har gett tid för att arbeta vidare med dialog och framtagande av förslag kring
ekonomisk modell för betalansvar samt smärre justeringar av riktlinjen.
Föreslagen överenskommelse innebär att betalningsansvaret för en kommun för
inneliggande färdigbehandlade patienter, infaller om kommunen har ett
genomsnittsvärde över 3,0 dagar under en kalendermånad.
En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal
kalenderdagar och 3,0 (Mellanskillnaden x Antal utskrivna personer som
omfattas av denna överenskommelse x 7 100 kr). Genomsnittet summeras efter
varje månad.
Personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 kalenderdagar hanteras
särskilt.
En nedtrappning för betalningsansvaret för psykiatrin föreslås börja
2019-01-01. Förlaget innebär att under 2019 inträder en kommuns
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som
omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. Från och med 2020-01-01 till
2020-03-31 inträder en kommuns betalansvar efter 7 dagar. Under denna tid
gäller individberäkning. Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret
på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård,
och samma genomsnittsmodell gäller oavsett var i slutenvården en person varit
inskriven.
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Forts § 191
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
Riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen har förtydligats. Förutom
redaktionella ändringar har det framförallt tydliggjorts att processen kan se olika
ut beroende på den enskildes behov.
Beredning
Sektorchefen och kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-08-27. Gemensam
riktlinje om in- och utskrivnings från sluten hälso- och sjukvård i Västra
Götaland. Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivnings från sluten hälso- och
sjukvård. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-10-01, § 178.
Arbetsutskottets förslag till beslut


Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30.

Yrkande
S-gruppen, C-gruppen, Hans-Joachim Isenheim (MP), M-gruppen och Karin
Blomstrand (L): Bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut


Justerandes sign

Kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse med tillhörande
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland
samt kommunens betalningsansvar efter utskrivning.
Överenskommelsen gäller från 2018-09-25 till 2020-11-30.
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