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Anders Lindgren.
Kl 13:15 – 13:35 Kommunens revisorer presenterar sig och
berättar om sitt uppdrag. Bo Johansson (s), Catarina Jonsson
(s), Maria Öhman (v), Greger Andersson (c) och Robert
Lidström (fp).

Plats:

Lokal Forsen

Ledamöter:

Se närvarolista

Övriga:

Magnus Nordström, kommunchef, föredragande
Lilian Johansson, kommunsekreterare

Justeringsdag:

2015-06-22

Paragrafer:

§ 47 - 73

Justerare:

Kjell-Åke Larsson

Wivianne Nilsson

Lilian Johansson
Peter Eriksson
Kjell-Åke Larsson
Wivianne Nilsson
kommunsekreterare
ordförande
justerare
justerare
__________________________________________________
ANSLAGSBEVIS
Justeringen har tillkännagivits via anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-06-15

Protokollet är anslaget

2015-06-23 -- 2015-07-15

Förvaringsplats för protokoll

Kommunkansliet
Lilian Johansson

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

PROTOKOLL
2015-06-15

2(38)

Dnr 0280/15 - 008

ENKEL FRÅGA OM ATT PÅ NYTT SE ÖVER § 46 I FULLMÄKTIGES ARBETSORDNING
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om presidiet i fullmäktige på nytt ska se över arbetsordningen
avseende § 46, anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Anneli Johansson (s) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktiges
ordförande, Kan presidiet i fullmäktige på nytt se över arbetsordningen
avseende § 46? enligt bilaga.
Komunfullmäktige
Anneli Johansson (s) redogör för sin enkla fråga.
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Eriksson svarar ja på frågan. Tanken
var inte att begränsa medias möjlighet att dokumentera från fullmäktiges sammanträden.
Presidiet kommer att se över arbetsordningen till kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 oktober 2015.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

PROTOKOLL
2015-06-15

3(38)

Dnr 0284/15 - 008

ENKEL FRÅGA ANG UPPHÄVANDE AV FILM- OCH FOTOFÖRBUDET I SESSIONSSALEN
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga till kommunalrådet utgår.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga om kommunalrådet
kommer att verka för att film- och fotografiförbudet i sessionssalen upphävs?
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) meddelar att hon drar tillbaka sin enkla fråga med anledning av kommunfullmäktiges ordförandes svar, att till nästa fullmäktigesammanträde kommer presidiet se över kommunfullmäktiges arbetsordning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

PROTOKOLL
2015-06-15

4(38)

Dnr 0285/15 - 008

ENKEL FRÅGA OM ATT AKTIVERARE SKA FINNAS KVAR PÅ
NYBERGA
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga att hänskjuta ärendet om aktiverare på Nyberga/Ugglan till
budgetberedningen anses vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en enkel fråga till alla gruppledare i kommunfullmäktige. Kan samtliga partier i kommunfullmäktige ställa upp på att
ge budgetberedningen i uppgift att ”hitta” medel för att en aktiverare ska
kunna finnas kvar på Nyberga, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) föredrar sin enkla fråga.
Helena Öhlund (s) avger svar för socialdemokraternas gruppledare Stefan
Hortlund. Socialdemokraterna ställer sig positiva till att hänskjuta ärendet
vidare till budgetberedningen för vidare handläggning. Ärendet ska även gälla
aktiverare på Ugglan.
Gruppledarna Berit Hardselius (c), Robert Andersson (kd) och Sören Nilsson
(sd) svarar samtliga ja på frågan.
Inger Lundberg (fp) meddelar att självklart ska ärendet även gälla Ugglan.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

PROTOKOLL
2015-06-15

5(38)

Dnr 0288/15 - 008

ENKEL FRÅGA ANGÅENDE ALLMÄNHETENS INTRESSE FÖR
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga om allmänhetens intresse för kommunfullmäktige anses vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) föredrar sin enkla fråga om Älvsbyns kommun är beredd
att söka efter en billigare lösning av live-inspelning av kommunfullmäktige,
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) redogör för sin enkla fråga.
Helena Öhlund (s) svarar ja. Två försök är gjorda och till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober ska utvärdering av försöken redovisas.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

PROTOKOLL
2015-06-15

Dnr 0289/15 - 008

INTERPELLATION - PLACERING I ÖPPNA JÄMFÖRELSER,
GRUNDSKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation om placering i öppna jämförelser grundskolan överlämnas till
kommunstyrelsens ordförande att besvara vid kommunfullmäktige den 26
oktober 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Lundström (c) har lämnat in en interpellation om placering i öppna
jämförelser grundskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att överlämna ärendet till kommunstyrelsens ordförande att besvara vid nästa kommunfullmäktigesammanträde. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(38)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

PROTOKOLL
2015-06-15

7(38)

Dnr 0281/15 - 008

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES
ARBETSORDNING
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om ändring av tidigare antagen arbetsordning för kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till
kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en motion om ändring av tidigare antagen
arbetsordning för kommunfullmäktige, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 26 oktober 2015.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

PROTOKOLL
2015-06-15

8(38)

Dnr 0287/15 - 008

MOTION (KD) OM INFÖRANDE AV ÅRLIG FAMILJEHEMSDAG
Kommunfullmäktiges beslut
Motion om införande av årlig familjehemsdag överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut vid
kommunfullmäktiges första sammanträde 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om införande av årlig
familjehemsdag, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

PROTOKOLL
2015-06-15

Dnr 0256/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANLÄGGA UTEGYM LÄNGS
MOTIONSSLINGAN PÅ ÅSEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att anlägga ett utegym längs motionsslingan på Åsen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Johan Norén har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga ett utegym
längs motionsslingan på Åsen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut vid kommunfullmäktiges
första sammanträde 2016. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

9(38)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 55

PROTOKOLL
2015-06-15

10(38)

Dnr 0257/15 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ETT KLOTTERPLANK VID
PLANERAD SKATEPARK VID KONRADSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om att anlägga ett klotterplank i anslutning till planerad
skatepark vid Konradsparken överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
och beslut senast vid kommunstyrelsens första sammanträde 2016.
_____
Sammanfattning av ärendet
Johan Norén har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga ett klotterplank i anslutning till den planerade skateparken vid Konradsparken, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och beslut vid kommunstyrelsens första sammanträde 2016.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

PROTOKOLL
2015-06-15

11(38)

Dnr 0210/15 - 000

DELGIVNINGAR KF 2015-06-15
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
1. Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning 2013 (dnr 182/15-042)
2. Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning 2013 (dnr 183/15-042)
3. Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning 2013 (dnr 184/15-042)
4. Älvsbyns kommun
- Begäran om ny röstsammanräkning (sd) (dnr 246/15-102 och 247/15-102)
- Motioner och medborgarförslag under beredning
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

PROTOKOLL
2015-06-15

12(38)

Dnr 0258/15 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MEDBORGARFÖRSLAG OCH MOTIONER
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av vad som hänt med beviljade medborgarförslag och
motioner, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställd 27 april 2015, § 32, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt, samt beviljade motioner och medborgarförslags verkställighet.
Redovisningen ska göras på fullmäktiges sista ordinarie sammanträden under
våren och hösten.
Kommunledningskontorets kansli har gjort en sammanställning av vad som
hänt med beviljade medborgarförslag och motioner, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige
Ordföranden informerar att ärendet är en delgivning. Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med ny motion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

PROTOKOLL
2015-06-15

13(38)

Dnr 0239/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
Reservation
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 19
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 66
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) redogör för arbetsgång vid upprättande av ägardirektiven samt
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Wivianne Nilsson (v) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Kjell-Åke Larsson (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) begär ajournering vilket ordföranden inte medger.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

PROTOKOLL
2015-06-15

14(38)

Dnr 0239/15 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS FASTIGHETER - 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Wivianne Nilssons återremissförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller förslag på återremiss
- den som röstar nej avslår återremissförslag
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster, 21 nej-röster och 1 som avstår enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att avslå förslag på återremiss.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

PROTOKOLL
2015-06-15

15(38)

Dnr 0238/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
Reservation
Wivianne Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 21
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 67
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Bill Nilsson (s) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Wivianne Nilsson (v) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras.
Kjell-Åke Larsson (c) bifaller kommunstyrelsens förslag.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

PROTOKOLL
2015-06-15

16(38)

Dnr 0238/15 – 003 forts

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Wivianne Nilssons återremissförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens förslag vilket
kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

PROTOKOLL
2015-06-15

17(38)

Dnr 0240/15 - 003

ÄGARDIREKTIV ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015 behandlat ärendet och upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 68
Förslag till beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns kommunföretag AB,
enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

PROTOKOLL
2015-06-15

18(38)

Dnr 0134/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter
AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 20
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 69
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

PROTOKOLL
2015-06-15

19(38)

Dnr 0135/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS ENERGI AB - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Energi AB.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 22
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 70
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns energi AB, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

PROTOKOLL
2015-06-15

20(38)

Dnr 0133/15 - 003

BOLAGSORDNING ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB - 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt bolagsordningarna måste ändringar i bolagsordningarna godkännas av
fullmäktige innan fastställande kan göras på en bolagsstämma.
Kommunfullmäktige har att fastställa bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB.
Älvsbyns Kommunföretag AB har vid sammanträde den 20 maj 2015
behandlat ärendet och upprättat förslag till bolagsordning, enligt bilaga
Beslutsunderlag
Älvsbyns Kommunföretag AB:s protokoll 2015-05-20, § 24
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 71
Förslag till beslut
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna ändrad bolagsordning för Älvsbyns Kommunföretag AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

PROTOKOLL
2015-06-15

21(38)

Dnr 0222/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTOMHUSHINDERBANA VID
KANIS
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget om utomhushinderbana vid Kanis.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rebecca Bohman har lämnat in ett medborgarförslag om utomhushinderbana
vid Kanis, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 13 oktober 2014, § 72, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast juni 2015.
_____
Verksamhetsansvarig vid Älvsbyns Fastigheter AB Lars Nyberg har yttrat sig
i ärendet.
Kanis är ett attraktivt område för utförande av fritidsaktiviteter både sommar
som vinter. Området har stora utvecklingsmöjligheter, tack vare den camping
som finns i området. Området har redan ett positivt anseende hos medborgarna och gästerna i området.
I Lomtjärnsparken finns det ett utegym som alla kan använda.
Hinderbanan skulle vara mer anpassad för motionärer med större krav på
utmaning. Det ligger helt i tiden med mer avancerade utomhushinderbanor
för medborgarna. Kommunen kan själv välja hur avancerad en sådan bana
ska bli. Investeringen kan läggas ut på flera år.
Det finns inga ekonomiska utrymmen för detta inom nuvarande ramar, om
inte kommunen tillför extra medel för investeringen och dess underhåll.
Kostnad anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 72
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

PROTOKOLL
2015-06-15

22(38)

Dnr 0222/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM EN UTOMHUSHINDERBANA VID
KANIS
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige att med nedanstående svar bifalla medborgarförslaget på premisser att medel tillskjuts
för byggande samt för drift och underhåll av anläggningen.
Anskaffning och montering minst 200 tkr, årligt underhåll 7 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget om utomhushinderbana vid Kanis.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) tycker att förslaget är intressant och att det ska överlämnas till näringslivsavdelningen för vidare handläggning.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till centerpartiets förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Berit Hardselius förslag och kommunstyrelsens förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

PROTOKOLL
2015-06-15

23(38)

Dnr 0322/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT KOMMUNEN ERSÄTTER
PENSIONÄRER FÖR BETALD MOTIONSAVGIFT
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att pensionärer/seniorer redan
har nedsatta avgifter för utövande av friskvårdsaktiviteter på kommunens
träningsställen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars Lätt har inlämnat ett medborgarförslag om att pensionärer som regelbundet motionerar och betalar avgift för det ska få avgiften återbetald av
Älvsbyns kommun. Lars Lätt anför att många vill motionera under en utbildad ledare men inte har råd med detta, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 106 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 73
Förslag till beslut
Att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att pensionärer/seniorer
redan har nedsatta avgifter för utövande av friskvårdsaktiviteter på kommunens träningsställen.
Det skulle även vara svårt för kommunen att göra bedömning om vem som
har råd och inte råd att betala sin träningsavgift.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget med hänvisning till att pensionärer/seniorer redan
har nedsatta avgifter för utövande av friskvårdsaktiviteter på kommunens
träningsställen.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

PROTOKOLL
2015-06-15

24(38)

Dnr 0390/14

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om ändring av antal ledamöter i valberedning, nämnder och
utskott.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna i Älvsbyn föreslår i sin motion att kommunfullmäktiges
arbetsordning och den politiska organisationen ska förändras, enligt bilaga.
Sverigedemokraterna anser att man trots sina 12,99 % av väljarnas röster utestängs från beredningar och utskott med färre än 7 ledamöter. I motionen
påstår Sverigedemokraterna att genom valteknisk samverkan och överföring
av mandat skapas en demokratisk diktatur under fullmäktige.
Sverigedemokraterna anser att organisationen blir mer demokratisk genom
att:
- Snarast ändra kommunfullmäktiges arbetsordning så att även valberedningen ska bestå av 7 ledamöter.
- Till organisationsbeslut, dnr 0503/09 2011-02-15, ändra alla beredningar,
nämnder och utskott till att bestå av 7 ledamöter genom ett nytt beslut.
- Alla val där det är möjligt ska valen vara proportionella eventuella demokratiska val.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 107, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast juni 2015.
_____
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Beredning av ärendet
Älvsbyns kommun har sedan 2007 en alternativ politisk organisation och den
har vid ett antal tillfällen utvärderats och reviderats. Den senaste utvärderingen genomfördes under 2010 och med den som grund reviderades organisationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut dnr 0503/09 2011-02-15.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

PROTOKOLL
2015-06-15

25(38)

Dnr 0390/14 forts

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Regler för den kommunala politiska organisationens utformning regleras i
Kommunallagen 3 kap. Kommunallagen ger kommunen väldigt stor frihet i
sin design av organisation. Utgångspunkten är att det ska finnas ett direktvalt
organ, fullmäktige, som ska avgöra de viktigaste frågorna i en kommun.
Fullmäktige kan i sin tur delegera sin beslutanderätt till nämnder och ramarna
för detta vidgades i och med 1991 års kommunallag. En viktig förändring
som genomfördes vid lagens tillkomst var att kommunerna fick betydligt
större frihet att organisera sin verksamhet. Lagen kräver bara att det finns en
styrelse med övergripande uppgifter (utöver den måste även en valnämnd,
överförmyndare och krisledningsnämnd finnas).
Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter varje politiskt organ ska innehålla. Kommunallagen reglerar endast minsta antalet ledamöter i kommunfullmäktige och styrelsen. Ett fullmäktige i en kommun med färre än 12 000
invånare ska minst ha 31 ledamöter. I styrelsen får antalet ledamöter inte vara
mindre än 5 och antalet ersättare bör vara lika stort som antalet ledamöter. I
övrigt beslutat fullmäktige om antalet ledamöter i beredningar, utskott och
nämnder.
Älvsbyn kommun har valt lägsta antal ledamöter i kommunfullmäktige.
Antalet ledamöter i nämnder, utskott och beredningar är i paritet med likartade kommuner i landet. Med anledning Älvsbyns kommuns val av
organisation, och med den operativa rollen, har kommunstyrelsen ett något
högre antal ledamöter.
Kommunstyrelsen har att bereda ärendet och ta ställning huruvida man ska
föreslå fullmäktige att avslå eller bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 75
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla/avslå motion.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om ändring av antal ledamöter i valberedning, nämnder och
utskott.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 66

PROTOKOLL
2015-06-15

26(38)

Dnr 0390/14 forts

MOTION (SD) OM ÄNDRING AV ANTAL LEDAMÖTER I VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till motionen.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilsson förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

PROTOKOLL
2015-06-15

27(38)

Dnr 0412/14 - 008

MOTION (V) OM UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen om utvecklad kollektivtrafik anses vara besvarad.
Reservation
Ann-Sofie Holmström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har lämnat in en motion om utvecklad kollektivtrafik
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2015, § 1 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 15 juni 2015.
_____
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet.
I Älvsbyns kommun finns befintlig lokaltrafik enligt nedan;
242 Bredsel – Vidsel – Vistträsk – Korsträsk – Älvsbyn
Denna linje hade år 2014 ett trafikunderskott på 1 249 564 kronor
247 Granträsk - Älvsbyn
Denna linje hade år 2014 ett trafikunderskott på 424 081 kronor
Det finns även två linjer som är efterfrågestyrda serviceturer;
992 Storsund – Älvsbyn
Avgång måndag och torsdag 11:00 från Storsund och återresan från Älvsbyn
går 14:00.
993 Bredsel – Vidsel – Vistträsk – Älvsbyn
Avgång tisdag och torsdag kl 12:20 från Bredsel och återresan görs med linje
242 kl 16:15.
Efterfrågestyrd trafik måste beställas senast dagen innan resdagen på Länstrafikens kundservice. Länstrafikens enkelpriser tillämpas. Om ingen beställning görs går inte trafiken och turen kostar således inget för kommunen.
Under 2014 har antal passagerare med linje 993 varit 48 stycken och antal
bokade turer 26 stycken. Det har under 2014 kostat kommunen 11 157 kr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 67

PROTOKOLL
2015-06-15

28(38)

Dnr 0412/14 – 008 forts

MOTION (V) OM UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
Övrig trafik genom byar som inte ligger efter ovanstående linjer är upphandlade skolskjutsar.
Årlig uppföljning av kollektivtrafiken sker med Länstrafiken och Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 77
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om utvecklad kollektivtrafik anses vara besvarad.
_____
Kommunfullmäktige
Ann-Sofie Holmström (v) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Ann-Sofie Holmströms förslag och kommunstyrelsens
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

PROTOKOLL
2015-06-15

29(38)

Dnr 0243/15 - 042

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2015, enligt bilaga.
Uppdra till kommunchefen att se över och komma med ett antal åtgärder för
att få en budget i balans.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2015, enligt bilaga.
Delårsrapporter upprättas per april och augusti som en del i den löpande
planlagda uppföljningen.
I delårsrapporten per april har inga periodiseringar gjorts.
Syftet med delårsrapporten är att vara;
- en uppföljning av resultat och ställning för rapportperioden
- en uppföljning av om verksamheten prognostiseras bedrivas inom
fastställda ramar samt prognos för helåret
- ett underlag för beslut
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 78
Förslag till beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2015, enligt bilaga
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Det sammantagna underskottet för verksamhetens ramar beräknas till -13 mkr. Inga periodiseringar är
gjorda.
Ordföranden föreslår att godkänna upprättad delårsrapport, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på redovisat underskott och uppdrar därmed
till kommunchefen att se över och komma med ett antal åtgärder för att få en
budget i balans.
Sören Nilsson (sd) poängterar att åtgärderna som presenteras ska konsekvensbeskrivas.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 68

PROTOKOLL
2015-06-15

30(38)

Dnr 0243/15 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2015
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag vilket kommunstyrelsen
bifaller.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2015, enligt bilaga.
Uppdra till kommunchefen att se över och komma med ett antal åtgärder för
att få en budget i balans.
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet. Det sammantagna underskottet för verksamhetens ramar beräknas till -13 mkr. Inga periodiseringar är
gjorda.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 69

PROTOKOLL
2015-06-15

31(38)

Dnr 0204/15 - 102

VAL AV LEDAMOT (C) I KOMMUNSTYRELSEN, ERSÄTTARE I
KOMMUNSTYRELSEN, BUDGETBEREDNINGEN SAMT I
BARN- OCH FRITIDSUTSKOTTET
Kommunfullmäktiges beslut
Utse ledamot och ersättare enligt nedan:
ordinarie
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c)
Budgetberedningen
-Barn- och fritidsutskottet
-_____

ersättare
Kjell-Åke Larsson (c)
Kjell-Åke Larsson (c)
Agneta Nilsson (c)

Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen,
ersättare i budgetberedningen samt ersättare i barn- och fritidsutskottet från
och med 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige har att utse ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i
kommunstyrelsen, budgetberedningen samt i barn- och fritidsutskottet från
och med 1 juli 2015.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 2015-06-15, § 7
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar valberedningens förslag till fullmäktige.
Utse ledamot och ersättare enligt följande:
ordinarie
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c)
Budgetberedningen
-Barn- och fritidsutskottet
--

ersättare
Kjell-Åke Larsson (c)
Kjell-Åke Larsson (c)
Agneta Nilsson (c)

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktigebifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 70

PROTOKOLL
2015-06-15

32(38)

Dnr 0251/15 - 102

VAL AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE (SD) I ÄLVSBYNS
KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Orvo Hannlöv (sd) till ledamot och Donald Sundh (sd) till ersättare i
Älvsbyns Kommunföretag AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Stig Granberg (sd) och Roland Segergren (sd) har avsagt sig alla politiska
uppdrag inom Älvsbyns kommun.
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot och ersättare (sd) i
Älvsbyns Kommunföretag AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 2015-06-15, § 8
Kommunala valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Utse Orvo Hannlöv (sd) till ledamot och Donald Sundh (sd) till ersättare i
Älvsbyns Kommunföretag AB.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar valberedningens förslag till kommunfullmäktige.
Utse Orvo Hannlöv (sd) till ledamot och Donald Sundh (sd) till ersättare i
Älvsbyns Kommunföretag AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

PROTOKOLL
2015-06-15

33(38)

Dnr 0009/13 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN
ÄLVSBYN 24:28
Kommunfullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Nyfors, fastigheten Älvsbyn 24:28 enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande
detaljplan för Nyfors, fastigheten Älvsbyn 24:28.
Ett förslag till ändrad detaljplan har tagits fram av ägaren till Nyfors konferens och camping på fastigheten Älvsbyn 24:28 m.fl.
Länsstyrelsen och Trafikverket har yttrat sig avseende tänkt ny anslutning
mot väg 664 i det ursprungliga planförslaget och anser att det inte blir en
trafiksäker lösning. Planförslaget har därför ändrats efter samrådet på så vis
att den tänkta nya in- och utfarten mot väg 664 endast ska användas som
infart.
Beslutsunderlag
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 79
Beslutet skickas till
Leif Öhgren
Kopia till Kennet Sjödin
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Nyfors, fastigheten
Älvsbyn 24:28 enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta detaljplan för Nyfors, fastigheten Älvsbyn 24:28 enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Samhällsplanerare Arben Vojvoda föredrar ärendet.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 71

PROTOKOLL
2015-06-15

Dnr 0009/13 – 214 forts

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN
ÄLVSBYN 24:28
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

34(38)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

PROTOKOLL
2015-06-15

35(38)

Dnr 0007/15 - 630

MAXTAXA, FASTSTÄLLDA BIDRAGSRAMAR FÖR 2015 – FÖRSKOLA, FRITIDSHEM
Kommunfullmäktiges beslut
Från 1 juli 2015 anta nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Inkomsttaket kommer årligen att indexeras.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolverket har meddelat nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och
fritidshem. Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Statsbidraget betalas ut under förutsättning att kommunen följer villkoren i
förordningen. Statsbidraget omfattar ca 3,11 miljarder per år. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka och statsbidraget minskas i motsvarande omfattning.
Förordningen har ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexeras, vilket
med all sannolikhet innebär att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas
varje år.
De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa ska tillämpas från om med den
1 juli 2015 enligt nedan.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak Dock högst…
3 % 1 287 kr
2%
858 kr
1%
429 kr

Fritidshem Avgiftstak Dock högst…
Barn 1
2%
858 kr
Barn 2
1%
429 kr
Barn 3
1%
429 kr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 81
Förslag till beslut
Från 1 juli 2015 anta nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Inkomsttaket kommer årligen att indexeras.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 72

PROTOKOLL
2015-06-15

Dnr 0007/15 – 630 forts

MAXTAXA, FASTSTÄLLDA BIDRAGSRAMAR FÖR 2015 – FÖRSKOLA, FRITIDSHEM
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Från 1 juli 2015 anta nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem. Inkomsttaket kommer årligen att indexeras.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

36(38)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 73

PROTOKOLL
2015-06-15

37(38)

Dnr 0083/15 - 706

KOMMUNALA AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ORDINÄRT BOENDE
Kommunfullmäktiges beslut
Anta förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade
hälso- och sjukvården i ordinärt boende enligt landstingets prislista.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om kommunala
avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende.
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvårdandebehandling och hjälpmedel. Dessa avgifter har gällt under
2013 och fortfarande under 2014.
Landstinget har nu genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälsooch sjukvården. Beslut i landstinget fattas senast under december månad. Nya
avgifter ska gälla från 1 maj 2015. Avgifter för hjälpmedel berörs inte av
denna översyn. Följande förslag bygger på att kommunen följer landstingets
förslag till förändrade avgifter:
För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i
maxtaxan, enligt SoL kap 8:4 – 8 §§.
Avgift för hemsjukvård
Många kommuner i landet har efter kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende infört avgift även för hemsjukvårdspatienter. Detta
har då skett i form av en månadsavgift. Vanligast är en avgift mellan 200 300 kr per månad. Avgiften är densamma oavsett vårdtyngd. Det finns inga
lagliga hinder för en kommun att införa avgift även för hemsjukvård.
Förslag till förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och
sjukvården i ordinärt boende från 1 maj 2015
 Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 200 kr
 Sjukvårdande behandling 200 kr
 Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling) 200 kr
 Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr
forts
Justerandes signatur
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KOMMUNALA AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I ORDINÄRT BOENDE
Avgiftsbefrielse
 Ingen avgift tas ut för: Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast (när någon av dessa kompetenser bedömt
att hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök).
 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom
eller neuropsykiatrisk diagnos.
 Barn och ungdomar under 20 år.
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.
 Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01, § 82
Förslag till beslut
Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade hälsooch sjukvården i ordinärt boende antas av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade
hälso- och sjukvården i ordinärt boende enligt landstingets prislista.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____
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