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Sammanträdesdatum

2020-09-18
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, plenisalen, fredagen den 18 september 2020, kl. 11.00-11.30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service, måndagen den 21 september, kl. 09.00

Underskrifter

Paragrafer 72-74

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Viktor Zakrisson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Björn Arrias
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordförande (via länk)
Sebastian Larsson (M) (via länk)
Viktor Zakrisson (S) (via länk)
Kenneth Dahlström (C) (via länk)
Karin Byström (C) (via länk)
Tomas Bergsten (C) (via länk)
Kia Rolands (KD) (via länk)
Ingrid Rönnblad (S) (via länk)
Jan-Olof Karlsson (S)
Inga Westlund (V) (via länk)
Jimmy Karlsson (BP) (via länk)
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk)

Tjänstgörande ersättare

Aarno Magnusson (C) ers: Karin Mikkonen (C) (via länk)
Elisabet Ingels (C) ers: Kerstin Marits (M) (via länk)
Mats Stenmark (M) ers: Sara Shahryari (M) (via länk)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Roger Arvidsson (C) (via länk)
Per Wiman (KD) (via länk)
Lars Halvarson (S) (via länk)
Lennart Ljung (S) (via länk)
Kent Dahlquist (S) (via länk)
Andreas Ruuth (SD) (via länk)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert (via länk)
Kommunsekreterare Björn Arrias

Övriga

-
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Ärendelista
§ 72

Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.

§ 73

Värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation

§ 74

Återbetalning av företagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest ekonomisk förening
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§ 72

Dnr 2020/844

Länsövergripande överenskommelse om samverkan
för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård
Beskrivning av ärendet
Den länsövergripande överenskommelsen om samverkan för trygg och säker
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har sin grund i lagen (2017:612)
om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ersätter
tidigare överenskommelser som tecknats mellan regionen och kommunerna
under 2018 och 2019. Överenskommelserna har därvid ersatt tidigare lokala
överenskommelser om samordnad vårdplanering mellan regionen
(landstinget) och varje kommun.
Syftet med lagen och med den länsövergripande överenskommelsen är att
säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när
utskrivning sker från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård, kommunal
hälso- och sjukvård samt omsorg/socialtjänst. Målgruppen för lagen och
överenskommelserna är personer i alla åldrar och diagnoser, som efter
slutenvårdstillfälle är i behov av öppenvårdsinsatser (från regionfinansierad
öppenvård och/eller kommunal hälso- och sjukvård, omsorg/socialtjänst).
Regionen och Dalarnas kommuner har sedan lagen trädde i kraft träffat två
tidigare överenskommelser under både 2018 och 2019. Bakgrunden till de
korta avtalstiderna har dels varit att ta hänsyn till övergångsbestämmelser i
lagen gällande psykiatrin och kommunernas betalningsansvar, dels för att
utvärdera hur överenskommelserna fallit ut i praktiken.
Målet med lagen är att åstadkomma en god vård och förkorta ledtiderna
mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i
särskilt boende. Detta för att undvika onödiga och långa vistelser på sjukhus.
Sektorns bedömning
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommuner och regionen
(”Arbetsgrupp SUS”) har genomfört en utvärdering som visar att antalet
dagar som patienter har legat kvar på slutenvårdsplats, efter det att de
konstaterats utskrivningsklara av läkare, har minskat kraftigt sedan lagen
trädde i kraft. Mellan 2017 och 2018 minskade antalet dagar med ca 40 %.
Minskningen mellan 2018 och 2019 var ca 20 %. Denna tendens har även
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fortsatt under 2020. Minskningen av antalet utskrivningsklara dagar på
slutenvårdsplats har dels medfört att kommunerna fått lägre kostnader, dels
att regionens slutenvårdsplatser kunnat nyttjas för patienter som har större
behov av dessa.
Under hösten 2019 genomfördes en även nationell punktmätning (SKR) där
patienter som varit föremål för den nya utskrivningsprocessen intervjuades.
Merparten av de intervjuade sade sig vara nöjda med hur det fungerat och
drygt 75 % av de tillfrågade kände sig trygga med sin vård och omsorg. Det
har även under vintern 2020 genomförts en enkätundersökning som riktas till
personal inom kommun och region som arbetar med utskrivningsprocessen.
Även denna undersökning gav en relativt positiv bild.
”Arbetsgrupp SUS” har reviderat den senaste överenskommelsen samt tagit
fram riktlinjer till densamma. Revideringen av överenskommelsen består
företrädesvis av redaktionella ändringar och den tidigare
kostnadsfördelningen mellan kommun och region kvarstår. Beloppet som
kommunerna har erlagt per utskrivningsklar patient har utgått ifrån
Socialstyrelsens fastställda belopp och utgår ifrån en (nationell)
genomsnittskostnad per vårddygn inom den slutna vården. För 2020 har
detta belopp fastställts till 8 200 kr/dygn. Den ekonomiska regleringen i
överenskommelsen skapar incitament för kommunerna att ta hem sina
utskrivningsklara patienter så snart som möjligt. I den tidigare
betalningsansvarslagen fanns möjlighet att vänta med hemtagning då
betalningsansvaret för somatisk vård inträdde efter fem dagar och efter 30
dagar för psykiatrisk vård.
Överenskommelsen föreslås till och med 2022-01-01. En förändring
avseende avtalstiden har föreslagits till en period om två (2) år och om ingen
av parterna säger upp avtalet, förlängs avtalet ytterligare ett år.
Ärendet behandlades av Länsnätverket förvaltningschefer 2020-05-08 som
beslutade att godkänna överenskommelsen och skicka ärendet för
Välfärdsrådets ställningstagande och beslut om rekommendationen.
Välfärdsrådet beslutade den 23 juni 2020 att rekommendera kommunerna
och regionen att godkänna den länsövergripande överenskommelsen om
samverkan för trygg och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård
och att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Syftet med lagen är att ge trygg och effektiv utskrivning från sjukhus och
skapa en sammanhållen vårdkedja för patienter som efter slutenvårdsvistelse
är behov av öppenvårdsinsatser från den regionfinansierade öppenvården
och/eller kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad/omsorg. Lagen har
ersatt den tidigare betalningsansvarslagen. Överenskommelsen innehåller
samma ekonomiska reglering mellan huvudmännen som gällt under 2019.
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Den ekonomiska regleringen i överenskommelsen skapar incitament för
kommunerna att ta hem sina utskrivningsklara patienter så snart möjligt.
Beslutsunderlag
Utdrag ur utskottet för vård och omsorgs sammanträdesprotokoll, daterat
2020-08-25, § 14
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-07-22
Underlag för rekommendation
Förslag till Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och
kommunerna i Dalarna gällande samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna ”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för trygg
och säker utskrivning från sluten hälso-och sjukvård”, i enlighet med
förslaget.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 73

Dnr 2020/716

Värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation
Beskrivning av ärendet
GYSAM är en samverkan inom gymnasieskolan som innefattar Dalarnas
samtliga kommuner förutom Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen (GYSAM).
Syftet med GYSAM är att genom samverkan kunna erbjuda eleverna ett
större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja mellan. En
förväntad effekt av samverkan har även varit att kommunerna tillsammans
haft bättre möjligheter att möta variationer av årskullarnas storlek.
Över tid har GYSAM-samarbetet utkristalliserat tre fokusområden:


God ekonomisk hushållning bl.a. sträva mot riksprislistan



Rättssäker antagning och sökförfarande



Tillgång, likvärdighet och kvalitet, t.ex. via GYSAM-net som
möjliggör större språkvalsutbud via fjärrutbildning

Huvudmannaskapet för GYSAM ligger idag under Falun-Borlänge-regionen
(FBR).
Sedan årsskiftet 2018/2019 har samtliga 15 kommuner ingått i Dalarnas
kommunförbund (DKF). Utifrån önskemål från kommunerna om att se över
möjligheten att flytta huvudmannaskapet från FBR till DKF uppdrogs det åt
en extern konsult, The New Branch, att utreda förutsättningarna för ett byte.
Förstudien presenterades i april 2020 och den kom fram till att det inte finns
några legala eller praktiska hinder för att ändra huvudmannaskapet. Vidare
presenterades ett antal rekommendationer gällande organisation samt förslag
till beslut.
Vid Dalarnas kommunförbunds styrelsemöte 2020-05-06 beslutades att efter
vissa justeringar anta förstudiens förslag till beslut.
Sektorns bedömning
Förvaltningen har inga invändningar gällande samverkansavtalet eller dess
bilagor. Vidare ställer förvaltningen sig positiv till ett förändrat
huvudmannaskap från FBR till DKF, då kommunförbundet bedöms vara en
mer naturlig hemvist för GYSAM-samarbetet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-09-07
Missiv 2020-09-01
Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna – Förstudie med förslag
till beslut
Protokoll, styrelsemöte Dalarnas kommunförbund 2020-05-06
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med fyra
bilagor, i enlighet med förslaget.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i
frågor angående GYSAM i enlighet med bestämmelserna i
samverkansavtalet med bilagor
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 74

Dnr 2020/1023

Återbetalning av företagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening
Beskrivning av ärendet
Leksands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”).
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Förlagslånen från medlemmarna till Föreningen
sägs därmed också upp av Föreningen återbetalas till medlemmarna.
Kommuninvest behöver tillföras nytt kapital och därmed erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan.

Justeras

Utdrag bestyrks

9

1(3)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-09-18
Kommunstyrelsen

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. För varje
kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en kapitaliseringsplan
för de kommande fyra åren. Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren
2021 till 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet
ökar successivt enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Det kommer som tidigare vara möjligt att delta med en insats utöver ovan
angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare.
Sektorns bedömning
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avser medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Leksands kommun
nyttjar i dag Kommuninvest för i stort sett all upplåning och förvaltningen
ser positivt på Kommuninvests fortsatta kapitalisering och plan för att uppnå
de krav som de regulativa myndigheterna har på verksamheten.
Bedömningen är även att en gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för
alla medlemmar är positiv.
För Leksands kommuns del, som har ett insatskapital på drygt 13 000 000
kronor plus förlagslån på 2 700 000 kronor, innebär ändringen att kommunen
klarar den nya nivån utan tillskott år 2021 men att insatskapitalet behöver
öka med 350 000 kronor år 2022, 1 525 000 kronor år 2023 och 2024.
Insatskapitalet är en finansiell anläggningstillgång.
Givet stämmobeslutet om en enhetlig insatsnivå för alla medlemmar tas den
s.k. återbäringstrappan bort. Förslaget från förvaltningen är att kommunen
följer beslutad nivån på tillskott och avstår från möjligheten att utnyttja
överinsats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson, daterat
2020-09-10
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Skrivelse från Kommuninvest daterad den 2 september 2020 om
kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening inklusive bilaga
med beräkning av insatskapital per långivare
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Växla in förlagslånet på 2 700 000 kr som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
2. Inbetala ett insatsbelopp om totalt ca 3 400 000 kr till Föreningen samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
3. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett
belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare.
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att utse särskilt angiven person att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning
av inbetalningarna enligt besluten ovan.
5. Tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt
ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för
Föreningen vid förfrågan.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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