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Tid:

Kl 13:00 - 16:55
Kl 13:00 - 13:30
♦ ”Utmärkelse för rådig insats” tilldelas Lars Nyberg, Annika
Nyberg och Mi Andersson.
♦ Kulturstipendium 2017 går till Lave Söderholm.
♦ Stipendium för unga ledare tilldelas Linnea Åberg, Älvsbygymnasterna samt stipendium till föreningen Älvsbygymnasterna som utdelas till klubben.
♦ Utdelning av 2017-års ungdomsledarstipendium tilldelas
Jenny Knuts, Älvsbygymnasterna.
♦ Grethel Ohlsson informerar om begravningsombudets
uppgifter och ansvar.
Kl 14.50 - 15.15 paus för fika.

Plats:
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Crister Lundgren, tf.kommunchef, föredragande
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2(43)

Dnr 0175/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM GRATIS INTERNETUPPKOPPLING PÅ ÄLVÅKRASKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om gratis internetuppkoppling på Älvåkraskolan till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kajsa Nilson har lämnat in ett medborgarförslag om gratis internetuppkoppling på Älvåkraskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017, vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 36

PROTOKOLL
2017-06-19

3(43)

Dnr 0203/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING INOM OCH
UTANFÖR NYA BYGGNADER
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om utsmyckning inom och utanför nya byggnader till
kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning inom och
utanför nya byggnader, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017, vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 37

PROTOKOLL
2017-06-19

4(43)

Dnr 0213/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG - KRAFTTAG MOT NEDSMUTSNINGEN AV TÄTORTEN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om - krafttag mot nedsmutsningen av tätorten i Älvsbyn
till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om - krafttag mot nedsmutsningen av tätorten i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden upplyser om att medborgarförslag är ämnat för medborgare
inte föreningar.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 2 oktober 2017, vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 38

PROTOKOLL
2017-06-19

5(43)

Dnr 0195/17 - 008

MOTION (L) - FÖRETAGARFRUKOST - VÅRAVSLUTNING
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om företagarfrukost – våravslutning, till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 27
november 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om företagarfrukost –
våravslutning, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 27 november 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 39

PROTOKOLL
2017-06-19

6(43)

Dnr 0196/17 - 008

MOTION (L) - FLAGGSTÄNGER I LOMTJÄRNSPARKEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om flaggstänger i Lomtjärnsparken till kommunstyrelsen
för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 27
november 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om flaggstänger i Lomtjärnsparken, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 27 november 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 40

PROTOKOLL
2017-06-19

7(43)

Dnr 0197/17 - 008

MOTION (L) - PROJEKT RETORIK I FÖRSKOLA OCH SKOLA
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om projekt retorik i förskola och skola till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 27
november 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om projekt retorik i förskola och
skola, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 27 november 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41

PROTOKOLL
2017-06-19

8(43)

Dnr 0230/17 - 008

MOTION (L) UPPHÄV BESLUT OM SÄBO-PLACERING PÅ
VÄSTERMALMSHÖJDEN - NY PLACERING TÄRNSTIGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet om att upphäva beslut av SÄBO-placering på Västermalmshöjden – ny placering Tärnstigen, till kommunstyrelsen för beredning
och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast den 27 november 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en motion om att upphäva beslut av
SÄBO-placering på Västermalmshöjden – ny placering Tärnstigen, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast vid fullmäktiges
sammanträde den 27 november 2017. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

PROTOKOLL
2017-06-19

9(43)

Dnr 0160/17 - 000

DELGIVNINGAR KF 2017-06-19
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Älvsbyns kommunföretag AB - Granskningsrapport för år 2016 (dnr 112/17042)

Älvsbyns Energi AB - Granskningsrapport för år 2016 (dnr 111/17-042)
Älvsbyns Fastigheter AB - Granskningsrapport för år 2016 (dnr 110/17-042)
Patientnämnden i Norrbotten – rapport 2016 (övrig post)
Älvsbyns kommun - Motioner och medborgarförslag under beredning (dnr
160/17-000)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

PROTOKOLL
2017-06-19

10(43)

Dnr 0201/17 - 008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
_____
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 motioners 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.
Ledamot kan inte förlänga slutredovisade motioner utan får återkomma med
ny motion.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisningen.
Kommunfullmäktige
Ordförande föreslår att besluta enligt förslaget vilket kommunfullmäktige
bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

PROTOKOLL
2017-06-19

11(43)

Dnr 0146/17 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (C) ANGÅENDE FRAKTURER
FÖR ÄLDRE
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatt angående frakturer för äldre anses vara avslutad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson och Göran Lundström för centerpartiet har lämnat in en
interpellation angående frakturer för äldre, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutar 24 april 2017, § 17, att interpellationen ska
besvaras på sammanträde den 19 juni 2017.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), kommunstyrelsens ordförande redogör, för sitt svar samt
anser interpellationen vara besvarad.
Göran Lundström (c) tackar för svaret men är inte helt nöjd med interpellationssvaret.
Göran Lundström (c) och Helena Öhlund (s) debatterar.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

PROTOKOLL
2017-06-19

12(43)

Dnr 0147/17 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (C) ANGÅENDE OLÄMPLIGA
LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatt angående olämpliga läkemedel för äldre anses vara
avslutad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson och Göran Lundström för centerpartiet har lämnat in en
interpellation angående olämpliga läkemedel för äldre, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 18, att interpellationen ska
besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande redogör för sitt svar enligt
bilaga och anser därmed interpellationen vara besvarad.
Göran Lundström (c) tackar för svaret men tycker inte att interpellationen är
besvarad.
Sören Nilsson (sd), Helena Öhlund (s) och Göran Lundström (c) deltar i
debatten.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

PROTOKOLL
2017-06-19

13(43)

Dnr 0153/17 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (SD) OM ELEVERS FRÅNVARO I
SKOLAN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatt om elevers frånvaro i skolan anses vara avslutad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Donald Sundh (sd) har lämnat in en interpellation om elevers frånvaro i
grundskolan, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 19, att interpellationen ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande redogör för sitt svar enligt
bilaga och anser därmed interpellationen vara besvarad.
Donald Sundh (sd) tackar för svaret.
Matilda Wiklund (c), Madelene Nyman (s) och Inger Lundberg (L) deltar i
debatten.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

PROTOKOLL
2017-06-19

Dnr 0154/17 - 008

SVAR PÅ INTERPELLATION (L) OM LSS-LAGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatt om LSS-lagen anses vara avslutad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (L) har lämnat in en interpellation till KS ordförande om
LSS-lagen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 20, att interpellationen ska
besvaras på kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017.
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande har lämnat skriftligt svar
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) kommunstyrelsens ordförande, och Anna Lundberg (s)
redogör för interpellationssvaret enligt bilaga.
Inger Lundberg (L) tackar för svaret.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår interpellationsdebatten avslutad vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

PROTOKOLL
2017-06-19

15(43)

Dnr 0083/17 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM BYGDEGÅRD I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun.
Reservation
Inger Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Jan Öberg har inlämnat medborgarförslag om att Älvsbyns kommun tillsammans näringsidkare föreslås köpa Hedmans fastighet på Nygrensvägen 15
som ska försäljas under 2017. Förslagsställaren tänker sig att fastigheten kan
användas som bygdegård, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 22, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast den 19 juni 2017.
_____
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Hedmansgården är välskött och centralt belägen, men något uttalat behov av
ytterligare kommunala lokaler av typen bygdegård har inte varit på tal sedan
Petterssons fastighet försåldes för ett antal år sedan. När väl Hedmans fastighet kommer ut på marknaden så finner nog den sin köpare, som kommer att
sköta om fastigheten så att dess kulturella värde kommer att bevaras till eftervärden.
VD Älvsbyns Fastigheter David Wimander har också yttrat sig i ärendet.
”Om kommunen har behov av en bygdegård eller har något särskilt intresse
att äga och bevara en fastighet av detta slag låter jag andra yttra sig om.
Avseende lokalen/fastigheten kan jag konstatera följande;
- Kommunen har redan i dag både i egna och andras bestånd bra tillgång
till samlingslokaler av olika slag.

Justerandes signatur

-

Det framgår inte av underlaget om den aktuella fastigheten är lämplig för
ändamålet och vilka eventuella åtgärder som krävs för att kunna nyttja den
som bygdegård. Dock kan man anta att både tillgänglighet och ev brand
kan behöva åtgärdas.

-

Drift- och underhållskostnaderna av denna typ av fastighet är generellt
höga.”
forts
Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

PROTOKOLL
2017-06-19

Dnr 0083/17 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM BYGDEGÅRD I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 57.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om bygdegård i Älvsbyns kommun.
_____
Kommunfullmäktige
Tomas Egmark (s) anser att medborgarförslaget är bra men yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (L) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Inger Lundbergs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

16(43)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

PROTOKOLL
2017-06-19

17(43)

Dnr 0052/17 - 008

MOTION (C) GRATIS WIFI I RESTAURANGEN OCH SAMLINGSLOKALEN PÅ FLUXEN
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motionen (c) om gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på
Fluxen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Berit Hardselius (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om
gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på Fluxen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 13 februari 2017, § 3, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 19 juni 2017.
Chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har yttrat sig i ärendet.
”Idag har kommunen gratis wifi, dvs gratis gästuppkoppling mot trådlöst
nätverk, på två ställen i kommunen, i kommunhuset och på biblioteket.
I kommunhuset skyddas nätverket av lösenord och på biblioteket tilldelas
gästerna inloggningsbiljetter. Även om det är ett s.k. öppet gästnät måste
kommunen ha en viss kontroll över vilka som loggar in och hur nätverket
används.
Just nu pågår en översyn av det befintliga trådlösa nätverket i hela kommunen.
Översynen avser gälla kapacitet, täckning samt enkel och säker gästinloggning
och bakgrunden till den är införandet av 1:1 vid högstadiet samt ökade krav/
önskemål om enkel och säker gästinloggning inom fler verksamheter i kommunen.
När översynen är genomförd och nätet är anpassat till de nya kraven kan även
gratis wifi erbjudas i restaurangen och samlingslokalen i Fluxen. Kostnaden för
detta hanteras inom ramen för redan planerad uppgradering och anpassning av
nätet.”
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 13 februari 2017, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 58.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen om gratis wifi i restaurangen och samlingslokalen på
Fluxen.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

PROTOKOLL
2017-06-19

18(43)

Dnr 0052/17 – 008 forts

MOTION (C) GRATIS WIFI I RESTAURANGEN OCH SAMLINGSLOKALEN PÅ FLUXEN
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

PROTOKOLL
2017-06-19

19(43)

Dnr 0148/17 - 008

MOTION (C) - ATTRAKTIV RASTPLATS, TÄTORTENS ANSIKTE
UTÅT
Kommunfullmäktiges beslut
1) Bifall till motionen (c) attraktiv rastplats, tätortens ansikte utåt.
2) Påbörja förstudie för att skapa en attraktiv rastplats enligt motionen. I förstudien ska kostnader för anläggning av rastplats och eventuell alternativ
placering framgå.
3) Återkoppling ska ske till kommunstyrelsen under 4:e kvartalet 2017.
_____
Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige avseende attraktiv rastplats. Tanken är att använda befintliga grävmassor från markarbeten i Älvsbyn
för att utöka området som finns mot Piteälven efter Östermalmsleden, enligt
bifogad karta. Förslag att marken fyllas ut ända fram till älven. Rastplatsen bör
utformas så att utfart sker in mot samhället via Östermalmsleden, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 april 2017, § 21, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 19 juni 2017.
_____
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
”Vattensystemet i Piteälven är ett Natura 2000 område. Området är avsett för
rörligt friluftliv med riksintresse och är klassat med högt naturvärde. Strandskyddsdispens krävs för byggnation enligt motionen.
Trafikverket har avsatt medel för en åtgärdsvalsstudie år 2018 för väg 94
mellan Norrabyrondellen – Kaniskorsningen. Skrivelse är skickat den 14 maj
2017 till Trafikverket om att denna åtgärdsvalsstudie bör påbörjas sommaren
2017.
Finansiering behövs för att utreda möjlig placering mellan Garvargatan korsning väg 94 samt omfattning av föreslagen rastplats. I ett första skede bör
röjning av lövsly samt gallring av lövträd utföras på denna sträcka.
Undertecknad har samrått med miljöchefen Ingrid Karlsson i ärendet och
tillstyrker motionen med detta yttrande.”
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2017, § 21.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 59.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 50

PROTOKOLL
2017-06-19

20(43)

Dnr 0148/17 – 008 forts

MOTION (C) - ATTRAKTIV RASTPLATS, TÄTORTENS ANSIKTE
UTÅT
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen. Påbörja förstudie för att skapa en attraktiv rastplats enligt
motionen.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) föreslår ett tillägg till kommunstyrelsens förslag.
- En återkoppling ska ske till kommunstyrelsen under 4:e kvartalet 2017.
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag med tillägg:
- I förstudien ska kostnader för anläggning av rastplats och eventuell
alternativ placering framgå.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Tomas Egmarks förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Tomas Egmarks
förslag.
Ordföranden ställer vidare proposition på Matilda Wiklunds tilläggsförslag
vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

PROTOKOLL
2017-06-19

21(43)

Dnr 0165/17 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 17 maj 2017 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 48
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Energi AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

PROTOKOLL
2017-06-19

22(43)

Dnr 0166/17 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa årliga ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.
Älvsbyns kommunföretag AB har vid sammanträde den 17 maj 2017 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 49
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa upprättat förslag till ägardirektiv för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt
bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

PROTOKOLL
2017-06-19

23(43)

Dnr 0167/17 - 003

ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
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 17 maj 2017 behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till ägardirektiv, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 50.
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 § 54

PROTOKOLL
2017-06-19

24(43)

Dnr 0161/17 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna 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 17 maj 2017
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 51.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Energi AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 55

PROTOKOLL
2017-06-19

25(43)

Dnr 0162/17 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna 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 17 maj 2017
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns Fastigheter AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

PROTOKOLL
2017-06-19

26(43)

Dnr 0163/17 - 003

BOLAGSORDNING FÖR ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna 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 17 maj 2017
behandlat ärendet och godkänt upprättat förslag till bolagsordning, enligt
bilaga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 53.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna bolagsordning för Älvsbyns kommunföretag AB, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

PROTOKOLL
2017-06-19

27(43)

Dnr 0188/17 - 003

STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - HANDLINGSPLAN
Kommunfullmäktiges beslut
a) Fastställa handlingsplan styrning av kommunala bolag.
b) Uppföljning av förändringsarbetet redovisas i januari och maj 2018.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har upprättat förslag på handlingsplan
gällande styrning av kommunala bolag.
Älvsbyns kommun genomförde 2006 en omorganisation för att skapa större
effektivitet. Omorganisationen innebar att den kommunaltekniska verksamheten utlokaliserades till Älvsbyns kommuns fastighetsbolag och energibolag.
Efter det att denna förändring genomfördes så har relationen mellan kommunen och bolagen varit ansträngd. Olika politiska företrädare och ledande
tjänstemän har ansett att bolagen inte klarat av sitt uppdrag, och att ägaren
Älvsbyns kommun inte erhållit önskad effekt av omorganisationen som den
förväntat sig.
Av detta skäl anlitades Nordtoppen AB för att göra en utredning av Älvsbyns
kommuns bolagsorganisation samt att komma med förslag på förändringar
som ska kunna beslutas och implementeras inför nästa mandatperiod.
Nordtoppen AB har presenterat en rådgivande rapport för kommunstyrelsen
2017-03-06, som beslutade att uppdra till kommunchefen att arbeta fram en
handlingsplan för hantering av de råd som framgår i rapporten.
Handlingsplan
Den rådgivande rapporten fokuserade i huvudsak på om det ”blev som vi
tänkt oss med förändringarna 2007” och intervjufrågorna har rört mål,
drift/process, SWOT (Styrkor, svagheter, hot och möjligheter) och framtid.
Svaren från respondenterna visade sig handla om 6 olika huvudområden:
 Koncernstruktur.
 Bolagsstyrning.
 Målformulering.
 Bolagsstyrelserna.
 Beställning av kommunala tjänster från kommunen till bolagen.
 Ekonomiska besparingar och samordningsvinster.
Med denna resultatredovisning som grund genomfördes en analys som utmynnade i en sammanfattning och rekommendationer. Rekommendationerna kan
sammanfattas enligt följande:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

PROTOKOLL
2017-06-19

28(43)

Dnr 0188/17 – 003 forts

STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - HANDLINGSPLAN
 Ägarstyrningen av de olika bolagen behöver förbättras. Detta bland annat
genom att företrädare från kommunstyrelsen får en tydligare roll och därigenom tar ett större ansvar för styrningen av bolagskoncernen.
 Behålla koncernstrukturen i Älvsbyns kommunföretag.
 Förbättra målstyrningen av de olika bolagen genom bättre affärsplanering
som även kopplas till Älvsbyns kommuns strategiska plan.
 Stärk kompetensen och förbättra jämställdheten i bolagsstyrelserna.
 Det finns ett behov att genomföra en processkartläggning för att klarlägga
exakt hur samhällsbyggnadstjänster som energibolaget och fastighetsbolaget idag utför, ska hanteras i framtiden inom Älvsbyns kommun.
 Plocka ner de ”lågt hängande frukterna” rörande samordningsvinster och
därigenom besparingar mellan Älvsbyns kommun och de olika bolagen.
Handlingsplan inklusive tidsplan:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Processkartlägg de kommunaltekniska verksamheterna, de kommunala
verksamheter som bedrivs i bolagsform samt miljö- och byggkontorets
verksamhet. Genomförs under kv 3 och 4 2017, slutredovisas senast
2017-12-31.
Arbeta fram förslag på organisation, både politisk- och tjänstemannaorganisation, utifrån resultatet av processkartläggnigen. Genomförs under
kv 1 2018, klart senast 2018-03-31.
Förankra och förhandla ny organisation. Genomförs under kv 2 och 3
2018, klart senast 2018-09-30.
Implementera eventuella organisationsförändringar. Genomförs under kv
4 2018, klart senast 2018-12-31.
Anpassa styrdokument till ny organisation. Genomförs under kv 2 och 3
2018, klart senast 2018-09-30.
Genomför en utbildning av styrelserna i affärsplanering och processen
med Älvsbyns kommuns strategiska plan. Genomförs under kv 3 och 4
2017, genomfört senast 2017-12-31.
Vid nomineringsarbetet beaktar partierna behovet av styrelsekompetens,
verksamhetsspecifik kompetens och könsfördelning.
Arbetet rörande samordningsvinster är pågående och förändringar implementeras löpande.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 55.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

PROTOKOLL
2017-06-19

29(43)

Dnr 0188/17 – 003 forts

STYRNING AV KOMMUNALA BOLAG - HANDLINGSPLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
a) Fastställa handlingsplan styrning av kommunala bolag.
b) Uppföljning av förändringsarbetet redovisas i januari och maj 2018.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 58

PROTOKOLL
2017-06-19

30(43)

Dnr 0177/17 - 041

BUDGETRAMAR FÖR 2018 SAMT PLAN FÖR 2019 OCH 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2018 till 495 192 tkr
för 2019 till 492 192 tkr
för 2020 till 492 192 tkr enligt bilaga 1.
Reservation
Göran Lundström (c), Sören Nilsson (sd) och Inger Lundberg (L) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret ekonomi har sammanställt socialdemokraternas
förslag, bilaga 1 och centerpartiets förslag, bilaga 2, till budgetramar för verksamheten 2018 samt plan för 2019 och 2020.
Bilaga 3 är en uppdaterad sammanställd specifikation av förslag från c, sd och
s.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 11 maj 2017, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 60.
Budgetberedningen
Ordföranden föredrar socialdemokraternas förslag till budgetramar, enligt
bilaga 1.
Kjell-Åke Larsson (c) redovisar centerpartiets förslag till budgetramar, enligt
bilaga 2.
Beslutsgång
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag och centerpartiets förslag mot
varandra och finner att budgetberedningen bifaller socialdemokraternas förslag.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2018 till 495 192 tkr
för 2019 till 492 192 tkr
för 2020 till 492 192 tkr enligt bilaga 1.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

PROTOKOLL
2017-06-19

31(43)

Dnr 0177/17 – 041 forts

BUDGETRAMAR FÖR 2018 SAMT PLAN FÖR 2019 OCH 2020
Reservation
Kjell-Åke Larsson (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetramar för verksamheten
för 2018 till 495 192 tkr
för 2019 till 492 192 tkr
för 2020 till 492 192 tkr enligt bilaga 1.
Reservation
Göran Lundström (c), Sören Nilsson (sd), och Inger Lundberg (L) reserverar
sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) informerar om budgetarbetet samt bifaller kommunstyrelsens förslag.
Göran Lundström (c) redogör för centerpartiets förslag samt bifaller detsamma.
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) redogör för Sverigedemokraternas budgetförslag se bilaga
4.
Inger Lundberg (L) bifaller centerpartiets förslag.
Tomas Egmark (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer centerpartiets förslag och Sverigedemokraternas förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller centerpartiets förslag.
Ordföranden ställer vidare kommunstyrelsens förslag och centerpartiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

PROTOKOLL
2017-06-19

32(43)

Dnr 0168/17 - 042

DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2017, enligt bilaga.
Uppdra till kommunchefen att;
- omedelbart vidta åtgärder för att komma tillrätta med de prognostiserade
budgetavvikelserna
- återredovisa vidtagna åtgärder samt effekterna av dessa till kommunstyrelsen den 21 augusti 2017
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2017, 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
Kommunens periodresultat uppgår till -9,8 mkr och årsresultatet har prognostiserats till -4,4 mkr vilket innebär att budgetavvikelsen för årets resultat
prognostiseras till -7,0 mkr.
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -12,8 mkr.
Den största obalansen återfinns inom gymnasieramen för vilken det prognostiseras ett sammantaget underskott om 12,9 mkr. Främsta orsaken är höga
interkommunala kostnader och låga interkommunala intäkter. För dessa
beräknas underskottet till 9,0 mkr. Vidare förväntas kostnaderna för undervisning vid programmet för språkintroduktion överstiga budget med 3,9 mkr.
Gymnasieramen har även under 2014 och 2015, med en ökande trend, haft
obalans mellan kostnaderna för den verksamhet som bedrivs och beviljad
budget. Det kan noteras att även ramarna barn- och familj, hälso- och sjukvård
samt ensamkommande flyktingbarn prognostiseras gå med underskott mot
budget.
För att inte kommunen i 2017 års bokslut ska redovisa ett negativt balansforts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 59

PROTOKOLL
2017-06-19

33(43)

Dnr 0168/17 – 042 forts

DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2017
kravsresultat och därmed tvingas upprätta en handlingsplan för hur det negativa resultatet ska återställas måste de prognostiserade obalanserna snarast
sättas i fokus och åtgärder vidtas för att komma till rätta med budgetavvikelserna.
Kommunens årsbudget för investeringar uppgår till 25,0 mkr och utfallet per
april uppgår till 2,0 mkr. Det kan noteras att den största delen av kommunens
investeringar genomförs under vår/sommar/höst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 61.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna upprättad delårsrapport per april 2017, enligt bilaga.
Uppdra till kommunchefen att;
- omedelbart vidta åtgärder för att komma tillrätta med de prognostiserade
budgetavvikelserna
- återredovisa vidtagna åtgärder samt effekterna av dessa till kommunstyrelsen den 21 augusti 2017
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

PROTOKOLL
2017-06-19

34(43)

Dnr 0202/17 - 102

VAL AV ERSÄTTARE (S) I VALNÄMNDEN OCH STYRELSEN
FÖR ÄLVSBYNS FASTIGHETER AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Grethel Ohlsson (s) till ersättare i valnämnden och Sture Nordin (s) till
ersättare i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
_____
Sammanfattning av ärendet
Åsa Brännmark (s) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare (s) i valnämnden och till
styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 19 juni 2017, § 5.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s), kommunala valberedningens ordförande, föredrar beredningens förslag att utse Grethel Ohlsson (s) till ersättare i valnämnden och
Sture Nordin (s) till ersättare i styrelsen för Älvsbyns Fastigheter AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

PROTOKOLL
2017-06-19

35(43)

Dnr 0174/17 - 706

AVGIFTER INOM HEMTJÄNSTEN - FÖRSLAG PÅ ÄNDRADE
TAXOR
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa ändrade avgifter enligt följande: Höjning av timtjänsttaxan till 300 kr
per timme samt att även avgiftsbelägga ledsagning med 300 kr per timme från
och med 1 juli 2017. Årligen indexhöja timtaxan enligt Kostnadsprisindex
(KPI) enligt oktober månads index, med verkställande i januari.
Reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om förslag på
ändrade taxor inom hemtjänsten.
Taxorna för hemtjänstavgifter ändrades 2012 då taxesystemet förändrades från
att ha baserats utifrån två olika nivåer där nivå 1 innebar en kostnad om 880 kr
i intervallet 1-8 timmar hemtjänst samt nivå 2 som innebar en kostnad om
1760 kr för 9 – timmar och uppåt. Istället för nivåer infördes en debitering per
timme om 150 kr.
Socialtjänsten har under flera år dragits med underskott. Effektiviseringsåtgärder har vidtagits under åren men dessa åtgärder räcker inte utan det finns
behov att dessutom öka intäkterna. En höjning av timkostnaden med 150 kr
från nuvarande 150 kr till 300 kr skulle ge en intäktsökning på ca 24 000 kr per
månad utifrån nuvarande förutsättningar.
Vid jämförelse med andra jämförbara kommuner som har timtaxa har Älvsbyn
relativt låga taxor. Älvsbyn har en timtaxa på 150 kr, Uppvidinge 295 kr,
Årjäng 300 kr, Sunne 405 kr, Eda 310 kr , Norsjö 300 kr samt Skinnskatteberg
130 kr per påbörjad halvtimme.
För de flesta brukare som idag har ett stort antal timmar, över 13 timmar per
månad så innebär förslaget inte någon avgiftshöjning. För de brukare som har
beslut om 13 timmar eller färre innebär förslaget betydligt högre avgifter. För
de brukare som enbart har matdistribution innebär förslaget en ökning med
37,50 kr per matleverans.
Vidare föreslås att avgiftsbelägga ledsagningen som idag är avgiftsfri med
motsvarande timbelopp om 300 kr.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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PROTOKOLL
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36(43)

Dnr 0174/17 – 706 forts

AVGIFTER INOM HEMTJÄNSTEN - FÖRSLAG PÅ ÄNDRADE
TAXOR
Avslutningsvis föreslås även att timtaxan inom hemtjänsten i framtiden årligen
regleras med en indexhöjning med KPI som bas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 68.
Beslutet skickas till
Avgiftshandläggare Soc, Biståndshandläggare SoL, Enhetschefer hemtjänst.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ändrade avgifter enligt följande: Höjning av timtjänsttaxan till 300 kr
per timme samt att även avgiftsbelägga ledsagning med 300 kr per timme från
och med 1 juli 2017. Årligen indexhöja timtaxan enligt Kostnadsprisindex
(KPI) enligt oktober månads index, med verkställande i januari.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) föreslår 50 % av föreslagen höjning. Timtjänsttaxan 225 kr
och ledsagning ingen avgift.
Anna Lundberg (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons förslag mot
varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

PROTOKOLL
2017-06-19

37(43)

Dnr 0119/17 - 710

STYRDOKUMENT - INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT LSS
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa styrdokumentet ”Information om villkor för personlig assistans” enligt
bilaga.
2) Styrdokumentet ska användas och fungera som informationsunderlag vid
avtalsskrivning mellan kommunen (assistansanordnare) och den assistansberättigande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enhetschef personlig assistans Anna-Karin Andersson har lämnat in en
tjänsteskrivelse gällande information om villkor för personlig assistans enligt
LSS.
Personlig assistans kan beviljas personer med omfattande funktionsnedsättning, antingen personlig assistans via socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110)
eller personlig assistans enligt ”Lagen om stöd och service” (LSS). Den enskilde har sedan rätt att välja vem som ska utföra assistansen (assistansanordnare), där alternativen är kommunen, privat företag eller att sköta assistanssamordnandet på egen hand.
Undertecknad ser behovet att Älvsbyns kommun som assistansanordnare har
ett informationsunderlag som redogör villkor vid avtalsskrivande mellan
kommunen och den assistansberättigande. Användandet av dokumentet
”Information om villkor för personlig assistans” säkerställer att viktig information ges
i samband med att den assistansberättigande väljer Älvsbyns kommun som
assistansanordnare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 69.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa styrdokumentet ”Information om villkor för personlig assistans” enligt
bilaga.
2) Styrdokumentet ska användas och fungera som informationsunderlag vid
avtalsskrivning mellan kommunen (assistansanordnare) och den assistansberättigande.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 62

PROTOKOLL
2017-06-19

38(43)

Dnr 0119/17 – 710 forts

STYRDOKUMENT - INFORMATION OM VILLKOR FÖR
PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT LSS
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

PROTOKOLL
2017-06-19

39(43)

Dnr 0180/17 - 737

FÖRÄNDRING AV MATDISTRIBUTION OCH PRIS FÖR KUNDER BOENDE I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
a) Pris för varm eller kyld mat är 61:-/portion.
b) Förändring av matdistribution och pris gäller fr om 2017-06-19.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kostchef Åsa Häggström har lämnat in en tjänsteskrivelse om förändring av
matdistribution och pris för kunder boende i Vidsel.
I dagläget får boende i Vidsel med omnejd mat från skolköket i Vidsel. De
som omfattas av detta är personer med biståndsbedömd matdistribution. Vissa
bor på Violen medan andra bor i egna hem i eller i närheten av Vidsel. Antalet
personer som har matdistribution i detta område är i dagsläget ca 20.
All övrig mat till äldre personer i kommunen tillagas idag på Fluxenköket. Det
är dels maten till särskilda boenden men också till dagverksamheter, Aktivitetshuset samt den mat som hämtas och levereras hem till kund av hemtjänstpersonal. De portioner som levereras hem är kylda och portionsförpackade.
Under flera år har ett stort arbete pågått för att nå upp till de högt ställda krav
som finns på märkning av portioner som är kylda. På varje portion ska rättens
namn framgå liksom tillagnings- och bäst före-datum samt fullständig ingrediensförteckning. Detta löses idag på Fluxenköket med hjälp av kostsystemet
Mashie.
För att nå upp till dessa lagkrav även i Vidsel föreslås beslut enligt följande.
- Personer i Vidsel (med biståndsbedömd matdistribution) levereras kylda
matportioner (märkta enligt lagkrav) från Fluxenköket.
- Personer i Vidsel (med biståndsbedömd matdistribution) som önskar fortsätta äta gemensam lunch på Violen får varm mat levererad från Vidsels
skolkök. Observera att detta upphör om antalet som vill äta gemensam
lunch blir så lågt som 5 personer eller färre (då räcker inte hemtjänstpersonalens tid till att genomföra gemensam måltid).
Till de kylda portioner som levereras från Fluxenköket ingår dagligen grönsaker samt efterrätt till lunchen. I de varma portionerna som levereras från
Vidsels skolkök ingår dagligen grönsaker, måltidsdryck och kaffe samt efterrätt
1 gång/vecka.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KF § 63

PROTOKOLL
2017-06-19

40(43)

Dnr 0180/17 – 737 forts

FÖRÄNDRING AV MATDISTRIBUTION OCH PRIS FÖR KUNDER BOENDE I VIDSEL
- Pris oavsett varm eller kyld mat, 61:-/portion. 61:-/portion gäller redan sedan
2016-01-01 för kyld mat som levereras från Fluxenköket (tidigare pris varm
mat från skolköket i Vidsel 53:-/port).
- Förändring fr om 2017-06-19.
Information: Enligt Kommunallagen måste lika pris gälla inom kommunen.
Befintlig transport inom Vidsel är uppsagd och ersätts istället med en utökning
av annan redan befintlig transport. Ny upphandling av mattransporter ska
göras under 2018.
Förtydligande: biståndsbedömd matdistribution är momsbefriad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 70.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa styrdokumentet ”Information om villkor för personlig assistans” enligt
bilaga.
2) Styrdokumentet ska användas och fungera som informationsunderlag vid
avtalsskrivning mellan kommunen (assistansanordnare) och den assistansberättigande.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

PROTOKOLL
2017-06-19

41(43)

Dnr 0030/17 - 739

REKOMMENDATION SKL - KVALITET I SÄRSKILT BOENDE
FÖR ÄLDRE NATTETID
Kommunfullmäktiges beslut
Anta den framtagna rekommendationen om Kvalitet i särskilda boenden enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om rekommendation
från SKL att stärka utveckling och kvalité på särskilda boenden nattetid.
För att stärka kvalitén på omsorgen nattetid på särskilda boenden har Sveriges
kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges
socialchefer, FAMNA och vårdföretagarna tagit fram denna rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt att försäkra sig om att det på det särskilda boendet skulle finnas personal
dygnet runt.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3 §). Där framgår det att den enskildes
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden
anges som kräver ett särskilt focus i förnyelse- och förbättringsarbete.
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt
följande fyra punkter.
1. Koll på läget
2. Planera utifrån behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap
Beslutsunderlag
Rekommendation i Särskilt boende, bilaga 1.
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 71.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta den framtagna rekommendationen om Kvalitet i särskilda boenden enligt
bilaga.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

PROTOKOLL
2017-06-19

42(43)

Dnr 0030/17 – 739 forts

REKOMMENDATION SKL - KVALITET I SÄRSKILT BOENDE
FÖR ÄLDRE NATTETID
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

PROTOKOLL
2017-06-19

43(43)

Dnr 0200/17 - 845

NYA CAMPINGPRISER VID KANIS
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa nya campingpriser vid Kanis enligt följande:
Dygnshyra husvagnsplats inkl el
Helghyra inkl el (fredag-söndag)
Säsongsplats för husvagn
Elpriset

350:600:5 000:1.60:-

Övriga priser samt öppettider är oförändrade.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars Nyberg, Älvsbyns Fastigheter AB, föreslår nya campingpriser vid
Kanisbacken, Älvsbyn enligt följande:
Nytt pris
Dygnshyra husvagnsplats inkl el höjs med 50:350:Helghyra inkl el (fredag-söndag) höjs med 100:600:Säsongsplats för husvagn höjs med 2 000:5 000:Elpriset höjs med 0,10:1.60:Övriga priser samt öppettider är oförändrade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 29 maj 2017, § 73.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa nya campingpriser vid Kanis enligt följande:
Dygnshyra husvagnsplats inkl el
Helghyra inkl el (fredag-söndag)
Säsongsplats för husvagn
Elpriset

350:600:5 000:1.60:-

Övriga priser samt öppettider är oförändrade.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

