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KOMMUNFULLMÄKTIGE
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 40

Dnr 0224/21-008

FRÅGA (L) KOMMER ÄLVSBYNS KOMMUN ATT BYTA NAMN
PÅ GRUNDSÄRSKOLA TILL "ANPASSAD GRUNDSKOLA" OCH
ANPASSAD GYMNASIESKOLA ?"
Kommunfullmäktiges beslut
Fråga till kommunstyrelsens vice ordförande om kommer Älvsbyns kommun
att byta namn på grundsärskolan till ”Anpassad grundskola” och ”Anpassad
gymnasieskola”, anses vara besvarad
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Stenlund (L) har sänt in en fråga till kommunalråd Tomas Egmark
gällande om kommer Älvsbyns kommun att byta namn på grundsärskolan till
”Anpassad grundskola” och ”Anpassad gymnasieskola”, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Vice ordförande i kommunstyrelsen Anna Lundberg (s) besvarar frågan i
Tomas Egmarks frånvaro:
Ja, Älvsbyns kommun kommer att byta namn. Men om det kommer att ske
innan det nationellt bytt namn eller inte har inte diskuterats än.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att frågan därmed ska anses vara besvarad, vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 41

Dnr 0219/21-008

MOTION (L) JÄMSTÄLLD UTBETALNING AV
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Kommunfullmäktiges beslut
Motion (L) jämställd utbetalning av försörjningsstöd, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast
den 29 november 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Göran Stenlund (L), Inger Lundberg (L) och Esbjörn Henriksson (L) har
lämnat in en motion om jämställd utbetalning av försörjningsstöd, enligt
bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för beslut senast den 29 november 2021.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 42

Dnr 0229/21-008

MEDBORGARFÖRSLAG - ÅTERINFÖR DET FJÄRDE
GYMNASIEÅRET FÖR NIU-UTBILDNINGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag om återinför det fjärde gymnasieåret för NIU-utbildningen
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 3
oktober 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lisa Larsson har lämnat in ett medborgarförslag återinför det fjärde
gymnasieåret för NIU-utbildningen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 3 oktober 2021. Kommunfullmäktige bifaller förslaget
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 43

Dnr 0230/21-008

MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE LEKPARK I VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag angående lekpark i Vidsel överlämnas till kommunstyrelsen
för beredning och beslut senast den 3 oktober 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Pernilla Forsberg har lämnat in ett medborgarförslag angående lekpark i
Vidsel, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut senast den 3 oktober. Kommunfullmäktige bifaller förslaget
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 44

Dnr 0197/21-000

DELGIVNINGAR KF 2021-06-14
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Älvsbyns Energi AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2020 (dnr
181/21-007 )

Älvsbyns Fastigheter AB – Årsredovisning och granskningsrapport 2020
(dnr 180/21-007)

Älvsbyns kommunföretag AB – Årsredovisning och granskningsrapport
2020 (dnr 179/21-007)
Kommunrevisionen
- Granskning av kommunens anställningsrutiner (dnr 188/21-007)
- Granskning av kommunens krisberedskap (dnr 187/21-007)
Älvsbyns kommun – motioner och medborgarförslag under beredning (dnr
200/21-008)

Samordningsförbundet Södra Norrbotten – årsredovisning 2020 (dnr
202/21-759)

Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0105/20-008

MOTION (SD) PLACERA UT LJUSSIGNALER VID
ÖVERGÅNGSTÄLLET VID STIGARNA
Kommunfullmäktiges beslut
Avslag på motion om att placera ut ljussignaler vid Stigarna.
Reservation
Orvo Hannlöv reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om att sätta upp trafikljus
vid övergångsstället vid Stigarna, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 22, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast
april 2021.
_____
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har yttrat sig i ärendet.
I motionen skriver man också att Miljö & Bygg ska ge uppdraget till Trafikverket.
Nyvägen är en kommunal väg och Trafikverket har inget ansvar att utföra
några åtgärder där de inte själva är väghållare.
I dag finns inga trafikljus i Älvsbyn och från Älvsbyns Energi anser vi inte att
det är befogat med trafikljus vid den föreslagna platsen. Om man vill höja
säkerheten vid det aktuella övergångsstället så är vårt förslag i stället att man
med fysiska åtgärder, till exempel ett upphöjt övergångsställe skapar bra förutsättningar för oskyddade trafikanter att korsa Nyvägen vid Stigarna
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2020, § 22.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 51
Förslag till beslut
Avslå förslaget att placera ut ljussignaler vid Stigarna. Ge Älvsbyns Energi AB
i uppdrag att komma med ett förslag på trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid
det aktuella övergångsstället.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 45

Dnr 0105/20-008 forts.

MOTION (SD) PLACERA UT LJUSSIGNALER VID
ÖVERGÅNGSTÄLLET VID STIGARNA
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motion om att placera ut ljussignaler vid Stigarna.
_____
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på motionen
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Orvo Hannlövs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 46

Dnr 0106/20-008

MOTION (SD) UTÖKA HUNDLATRINSKÅPEN EFTER NYA
GÅNG- OCH CYKELVÄGEN FRÅN TIMMERSVANSEN MOT
NYFORS
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om att utöka hundlatrinskåp efter nya GC-vägen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om att utöka hundlatrinerna
efter den nya GC-vägen mellan Timmersvansen och Nyfors, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2020, § 23, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast
april 2021.
_____
VD Älvsbyns Energi AB, Mattias Broström har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns Energi kan komplettera med ytterligare hundlatriner efter den nya
GC-vägen då behovet ser ut att finnas. Dock krävs det att hundägarna också
nyttjar dessa för att problemet ska lösas.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 27 april 2020, § 23.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 52.
Förslag till beslut
Att KS uppdrar till Älvsbyns Energi AB att komplettera med ytterligare
hundlatriner efter nya GC-Vägen från Timmersvansens till Nyfors.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion om att utöka hundlatrinskåp efter nya GC-vägen.
_____
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på motionen
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0276/20-008

MOTION (C) STÄRKA UNGDOMARS DELTAGANDE I DEN
LOKALA DEMOKRATIN
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin.
_____
Sammanfattning av ärendet
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion om att stärka ungdomars
deltagande i den lokala demokratin, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 71, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut
senast 3 maj 2021.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
Skolans demokratiuppdrag kan ses som tredelat. Det handlar för det första om
att hos eleverna utveckla kunskaper om det demokratiska systemet. Centrala
inslag är här valsystem, partiväsende, organisationer, olika representativa församlingar och andra samhälliga institutioner. Den andra delen av uppdraget är
att skolan ska förbereda eleverna för att verka i ett demokratiskt samhälle.
Skolan ska arbeta i demokratiska former för att eleverna på så sätt ska skaffa
sig erfarenheter och färdigheter som möjliggör för dem att delta i olika demokratiska processer. Den tredje delen fokuserar samhällets värdegrund. Skolan
ska medverka till att eleverna omfattar värden såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet
mellan kvinnor och män, solidaritet med svaga och utsatta samt respekt för vår
gemensamma miljö.
Skolan har således ett viktigt demokratiskt uppdrag i och med att det allmänna
ska verka för att demokratiska idéer blir vägledande inom samhällets alla
områden. Frågor om samhällsstyret, däribland politisk information, är en del
av undervisningen och även av utbildningen i övrigt. Skolan har en skyldighet
att ge eleverna en bild av det politiska systemet i Sverige, vilka partier som
finns och vad de står för. Att bjuda in partier till undervisningen och till skolan
är en bra metod för att ge en mångfacetterad bild av hur demokratin och vårt
politiska system fungerar. Det är dock inte obligatoriskt att bjuda in politiska
partier till skolan.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 47

Dnr 0276/20-008 forts.

MOTION (C) STÄRKA UNGDOMARS DELTAGANDE I DEN
LOKALA DEMOKRATIN
Den 1 januari 2018 kompletterades skollagen (2010:800) med en ny paragraf
där förutsättningar för politisk information i skolan regleras och som bland
annat innebär att det klart framgår att det är rektorn som beslutar i den frågan.
Genomförande av skolval kan anses som en viktig del i skolans arbete med
demokrati och ge en tydlig bild av hur val av landets styre sker. Beslutet att
genomföra skolval åligger dock ansvarig rektor.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 71.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 53.
Förslag till beslut
Motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin, anses
vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion om att stärka ungdomars deltagande i den lokala demokratin.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till motionen.
Linus Sköld (s) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0277/20-008

MOTION (C) SYNAS PÅ SOCIALA MEDIER
Kommunfullmäktiges beslut
Bifall till motion om att synas på sociala medier.
_____
Sammanfattning av ärendet
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion ”synas på sociala medier”,
enligt bilaga. Centerpartiet vill att Älvsbyns kommun ska vara representerade i
de för kommunen relevanta sociala medierna.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 72, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut
senast den 3 maj 2021.
_____
Informatör Peter Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun har ingen central informations-/kommunikationsenhet
utan har i stället en decentraliserad organisation med en informationspolicy där
varje enhet har huvudansvar för den egna enhetens information. Exempelvis
om enheten Älvsbyns gymnasium anser att det är relevant för dem och att de
har personella resurser att delta på det sociala mediet Instagram, så kan de besluta om detta. Om vi ska finnas på LinkedIn för att rekrytera personal så är
det en fråga för HR-avdelningen. Om vi ska finnas på Instagram för att locka
besökare så är det en fråga för Samhällsbyggnadsenheten, som sköter extern
marknadsföring och besöksnäringen.
Älvsbyns kommun finns redan i dag på ett flertal sidor/grupper i sociala medier (se lista i bilaga 1). Innan man väljer att starta en sida på sociala medier,
bör man tänka på att det ofta är på kvällar och helger som allmänheten är
aktiva där. En enhets officiella sida/grupp bör ha en organisation, som i alla
fall varje vardag ska kunna administrera och svara på frågor.
Kommunen har en anställd informatör, som håller i kommunövergripande
information. Att starta en sida i ett socialt media med kommunövergripande
information, kan skapa en hel del trafik och att bygga det på en anställd har
inte tidigare varit aktuellt. Men nu har informatörens tjänst flyttats till kommunledningskontoret och arbetsuppgifter som görs i kommunens växel/reception har även gjorts om till att kunna lösa fler generella medborgarbehov
och döpts om till Medborgarservice.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 48

Dnr 0277/20-008 forts.

MOTION (C) SYNAS PÅ SOCIALA MEDIER
När vi såg över intentionerna i denna motion såg vi att det nu finns
möjligheter att skapa en kommunövergripande informationskanal i sociala
medier.
Om motionen bifalls kommer kommunledningskontoret att skapa en officiell
kommunövergripande Facebooksida och föra dialog med de enheter som i dag
inte finns i sociala medier om deras möjligheter till att starta egna
sidor/grupper.
Beslutet skickas till
Daniel Strandlund - Centerpartiet
Informatör - Kommunledningskontoret/Information
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 72.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 54.
Förslag till beslut
Bifall till Centerpartiets motion, att uppdra till kommunledningskontoret att se
till så att Älvsbyns kommun är representerade på de för kommunen relevanta
sociala medierna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motion om att synas på sociala medier.
Kommunstyrelsen
Jäv
Informatör Peter Lundberg (kd) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av
ärendet.
_____
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till motionen.
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0278/20-008

MOTION (C) STÅ FAST VID EKONOMISKA MÅL
Kommunfullmäktiges beslut
Avslag på motion om att stå fast vid ekonomiska mål.
Reservation
Berit Hardselius (c), Göran Lundström (c), Göran Stenlund (L), Jörgen
Afvander (sjvp) och Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärende
Daniel Strandlund (c) har inkommit med en motion avseende att stå fast vid
kommunens ekonomiska mål, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2020, § 73, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut
senast den 3 maj 2021.
_____
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, årligen i samband med att
kommunens budget antas fastställa finansiella mål kopplade till god ekonomisk
hushållning.
Målen ska årligen i samband med upprättande av kommunens delårsrapport i
augusti men även i samband med upprättandet av kommunens årsredovisning,
utvärderas och en bedömning ska göras om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning, i så väl det finansiella perspektivet som det verksamhetsmässiga.
Kommunfullmäktige har under ett antal år beslutat om undantag från kommunens ekonomiska mål, kopplat till ett årsresultat om 2 % av skatteintäkter
och statsbidrag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 26 oktober 2020, § 73.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 55.
Förslag till beslut
Alt 1) Bifall till motionen, att stå fast vid ekonomiska mål.
Alt 2) Avslå motionen.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 49

Dnr 0278/20-008 forts.

MOTION (C) STÅ FAST VID EKONOMISKA MÅL
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motion om att stå fast vid ekonomiska mål.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) yrkar bifall till motionen.
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till motionen.
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Lundström (c) yrkar bifall till motionen.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Berit Hardselius m fl
förslag mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
Jörgen Afvander (sjvp) reserverar sig mot beslutet.
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet.
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0578/20-008

MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktige beslut
Motion om bostadsbristen i Älvsbyn anses vara besvarad.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har inkommit med en motion om bostadsbristen i
Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 3, att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till fullmäktige för
beslut senast den 14 juni 2021.
_____
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa har yttrat sig i ärendet.
Den motion som har inkommit påtalar att det är bostadsbrist i Älvsbyn.
Vidare påtalas att man vill att en utredning påbörjas för byggande av bostäder.
Älvsbyns Fastigheter AB tillhandahåller den kommunala bostadskön, såsom i
de flesta av landets kommuner. Bostadskön är inte ett mått på hur många som
står utan bostad eller hur många som vill byta bostad just nu. I bostadskön
ställer man sig i regel för att man, 1) vill ha en bostad inom kort, 2) vill ha en
bostad inom något år, 3) man vill bo på ett speciellt område/speciell lägenhetstyp.
I Älvsbyn har vi idag 4 lediga lägenheter som finns för inflyttning direkt. Vi
har ca 150 - 200 i den vanliga kön idag och ca 200 i kön till Fluxen (det är olika
köer). I den ”vanliga” kön fördelas lägenheter främst via önskemål eller kötid.
Vi ser att många väljer bort erbjudanden om lägenhet men vill stå kvar i kön i
väntan på ”rätt lägenhet”. Vad gäller fördelning från kön till Fluxen så har
intresset minskat väsentligt sedan restaurangen försvann.
Vi ser inte att det fn är någon bostadsbrist i Älvsbyn men efterfrågan på nyare
lägenheter med bra standard och centralt belägna kan ändå vara eftersökta. Vi
kan se att bostäder på Storgatan och Leken fn är de som eftersöks mest.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0578/20-008 forts.

MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN
I en nyproduktion kan man dock inte räkna med att alla har ekonomisk möjlighet att söka, trots att man bygger med lägsta möjliga standard utifrån PBL.
Om en bostadsbyggare som bygger i Älvsbyn skulle bli beviljade Statligt
investeringsstöd så kommer en hyra att som lägst att hamna på 1350 kr/kvm/
år exkl el, vilket gör en månadshyra på en 2 rok på 55 kvm ca 6200 kr.
Fastighetsbolaget har under de senast 6 åren tillfört 51 lägenheter till beståndet, det är en utökning med över 10 %.
Älvsbyns Fastigheter AB tillhandahåller bostäder för kommunens behov av
sociala/LSS/personalutrymmen ca 35 lägenheter, 64 lägenheter hyrs ut till
Migrationsverket och vi finansierar bostäder med ungdomsrabatter vilket
minskar bolagets intäkter med ca 470 000 kr per år.
Bolaget har med i sin affärs- och verksamhetsplan för 2020 - 2022 att
utredning för eventuellt bostadsbyggande ska påbörjas för eventuellt byggande
under 2022/2023.
Bolaget måste ha ekonomiska förutsättningar för att bygga, övrigt som påverkar är bland annat, räntenivåer och borgensavgifter, marknadsläge, hyresnivåer,
minskade intäkter på befintligt bestånd, vakansrisker mm.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2021, § 3.
Kommunstyrelsen 12 april 2021, § 55.
Förslag till beslut
Uppdra till Älvsbyns Fastigheter AB att utreda behovet och förutsättningar för
att bygga fler bostäder i Älvsbyn. Utredningen ska ta hänsyn till ekonomiska
förutsättningar och övrigt som påverkar såsom räntenivåer och borgensavgifter, marknadsläge, hyresnivåer, minskade intäkter på befintligt bestånd,
vakansrisker etc.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motion om bostadsbristen i Älvsbyn anses vara besvarad.
Orvo Hannlöv (sd) bifaller beredningsförslaget.
_____

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 50

Dnr 0578/20-008 forts.

MOTION (SD) ANGÅENDE BOSTADSBRISTEN I ÄLVSBYN
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall på motionen
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Orvo Hannlövs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18(47)

PROTOKOLL
2021-06-14

19(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

Dnr 0030/21-008

MOTION (SD) BYT UT NAMNET BRUKARE
Kommunfullmäktiges beslut
Avslag på motion (sd) byt ut namnet brukare.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Orvo Hannlöv (sd) har lämnat in en motion om att begreppet ”brukare” ska
bytas ut som begrepp i Älvsbyns kommun, enligt bilaga. Hannlöv skriver att
det har varit mycket diskussioner om hur förnedrade gamla känt sig, som blir
kallade brukare inom vård och omsorg.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021, § 5, att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och åter till fullmäktige för beslut senast den 14 juni 2021.
_____
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet
vård och omsorg som innefattar hälso-och sjukvård och socialtjänst.
Definitionen av ordet brukare (inom socialtjänst) är en person som får, eller är
föremål för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten. Det gäller både äldre och yngre personer. Det är en nationell överenskommelse vilka termer och definitioner som ska användas i det praktiska vårdoch omsorgsarbetet, i den nationella statistiken samt i forskning och utveckling.
Brukare är ett samlande begrepp som används av exempelvis regeringen, myndigheter eller på en övergripande nivå inom kommunen samt i nationell statistik. Innan ordet brukare fastställdes som begrepp av socialstyrelsen har det
förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer. Begreppet står för alla som får individuella behovsprövade insatser
från socialtjänsten det ska inte användas när man avser en särskild grupp eller
enstaka individer.

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

20(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 51

Dnr 0030/21-008 forts.

MOTION (SD) BYT UT NAMNET BRUKARE
I vår egen externa kommunikation använder oftast andra begrepp exempelvis,
klient, deltagare i daglig verksamhet, personer som bor på särskilt boende,
personer med stöd av personlig assistans. Socialtjänsten i Älvsbyns kommun
har alltså ingen möjlighet att byta begrepp som är beslutat om på nationell
nivå. Om kommunen däremot vill besluta om ett internt samlande begrepp för
personer som får individuellt beslutade insatser i vår kommun är detta möjligt,
vilket även andra kommuner beslutat om.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 15 februari 2021, § 4.
Kommunstyrelsen 24 maj 2021, § 78.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avgör om det finns ett behov av att använda sig av ett annat
internt samlande begrepp än ordet brukare för personer med beslutade
insatser inom socialtjänsten i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslag på motion (sd) byt ut namnet brukare.
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Orvo Hannlöv (sd) yrkar på återremiss till kommunstyrelsen.
Anna Lundberg (s) yrkar på kommunstyrelsens förslag.
Nils Sundström (kd) yrkar bifall till Orvos (sd) förslag om återremiss.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Orvo Hannlövs förslag
mot varandra. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

21(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 52

Dnr 0253/21-008

REDOVISNING AV VAD SOM HÄNT MED BEVILJADE
MOTIONER OCH MEDBORGARFÖRSLAG 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och
medborgarförslag, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 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 redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) efterfrågar information om två motioner.
Kommunchef Anna Lindberg och Ekonomichef Ulla Lundberg besvarar
Göran Lundströms frågor.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunfullmäktige bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

22(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 53

Dnr 0044/21-102

VAL AV ORDFÖRANDE (S) I VALNÄMNDEN OCH UPPDRAG
SOM BEGRAVNINGSOMBUD
Kommunfullmäktiges beslut
1) Val av ledamot och ordförande i valnämnden samt begravningsombud
bordläggs till nästa fullmäktige den 25 oktober 2021.
_____
Sammanfattning av ärendet
Grethel Ohlsson (s) har avsagt sig uppdrag som ordförande i valnämnden
samt uppdrag som begravningsombud. Kommunfullmäktige har att utse ny
ordförande och ledamot i valnämnden samt nytt begravningsombud.
Förslag till beslut
Utse ny ordförande (s) i valnämnden.
Utse ny ledamot (s) i valnämnden.
Utse nytt begravningsombud.
Kommunfullmäktige 2021-05-13
Tomas Egmark (s) ordförande i kommunala valberedningen informerar att
beredningen föreslår fullmäktige att bordlägga ärendet till nästa fullmäktige
den 14 juni 2021, p g a att inga nomineringar har inkommit.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om fullmäktige har någon att nominera till ovanstående uppdrag gällande valnämnden, vilket fullmäktige inte har.
Ordföranden ställer vidare proposition på valberedningens förslag om bordläggning, vilket kommunfullmäktige bifaller.
Slutligen föreslår ordförande att delegera till politiska gruppledare, innan den 7
maj, nominera lämplig person till begravningsombud för Älvsbyns kommun.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Kommunfullmäktige 2021-06-14
Anna Lundberg (s) vice ordförande i kommunala valberedningen informerar
att beredningen föreslår bordläggning till kommunfullmäktigesammanträdet 25
oktober 2021.
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

23(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 54

Dnr 0193/21-102

AVSÄGELSE (L) SOM LEDAMOT I VALNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Anna Markgren (kd) till ny ledamot i Valnämnden.
______
Sammanfattning av ärendet
Jenny Lundqvist (L) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot i Valnämnden.
Liberalerna (L), Kristdemokraterna (kd) och Sjukvårdspartiet (sjvp) har den
5 oktober 2018 ingått valteknisk samverkan.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 14 juni 2021, § 6.
Förslag till beslut
Utse Anna Markgren (kd) till ny ledamot i Valnämnden.
Kommunfullmäktige
Anna Lundberg (s) vice ordförande i kommunala valberedningen redogör
valberedningens förslag att Anna Markgren (kd) till ledamot i Valnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

24(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 55

Dnr 0255/21-102

AVSÄGELSE AV POLITISKA UPPDRAG (KD) LEDAMOT I
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH SOCIALUTSKOTTET,
ERSÄTTARE I KOMMUNSTYRELSEN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Utse Anna Markgren (kd) till ordinarie ledamot i socialutskottet.
2) Utse Anna Markgren (kd) till ersättare i kommunstyrelsen.
_____
Sammanfattning av ärendet
Eivor Lundberg (kd) har avsagt sig politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot socialutskottet samt ersättare i
kommunstyrelsen.
Liberalerna (L), Kristdemokraterna (kd) och Sjukvårdspartiet (sjvp) har den
5 oktober 2018 ingått valteknisk samverkan.
Beslutsunderlag
Kommunala valberedningens protokoll 14 juni 2021, § 7.
Förslag till beslut
1) Utse N.N till ordinarie ledamot i socialutskottet.
2) Utse N.N till ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
Anna Lundberg (s) vice ordförande i kommunala valberedningen redovisar
valberedningens förslag till kommunfullmäktige, enligt följande:
1) Utse Anna Markgren (kd) till ordinarie ledamot i socialutskottet.
2) Utse Anna Markgren (kd) till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

25(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

Dnr 0204/21-041

BUDGETRAMAR 2022 SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa budgetramar för verksamheten enligt bilaga 1.
För 2022 till 540 532 tkr.
För 2023 till 550 227 tkr.
För 2024 till 550 422 tkr.
Reservation
Göran Lundström (c) och Göran Stenlund (L) och reserverar sig för eget
förslag. Jenny Lundqvist (L) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Förslag till budgetramar har inkommit från Socialdemokraterna, bilaga 1,
Centerpartiets förslag, bilaga 2 och Liberalernas förslag, bilaga 3.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 11 maj 2021, § 3.
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2021, § 79.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa budgetramar för verksamheten enligt bilaga 1.
För 2022 till 540 282 tkr.
För 2023 till 549 977 tkr.
För 2024 till 550 172 tkr.
2) Uppdra till kommunchefen att inför fullmäktige den 14 juni 2021, få en
förenklad risk- och konsekvensanalys av de olika budgetförslagen.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa budgetramar för verksamheten enligt ny bilaga 1.
För 2022 till 540 532 tkr.
För 2023 till 550 227 tkr.
För 2024 till 550 422 tkr.
2) Uppdra till kommunchefen att inför fullmäktige den 14 juni 2021, få en
förenklad risk- och konsekvensanalys av de olika budgetförslagen.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

26(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

Dnr 0204/21-041 forts.

BUDGETRAMAR 2022 SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Reservation
Göran Lundström (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.
_____
Kommunfullmäktige
Kommunchef Anna Lindberg presenterar utifrån kommunstyrelsens beslut en
förenklad risk- och konsekvensanalys av de olika budgetförslagen enligt bilaga.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, enligt bilaga 1
Göran Lundström (c) yrkar bifall till Centerns förslag, enligt bilaga 2
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag, enligt bilaga 3
Nils Sundström (kd) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag, enligt bilaga 4
Wivianne Nilsson (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, enligt bilaga 1
Linus Sköld (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, enligt bilaga 1
Orvo Hannlöv (sd) yrkar bifall till Kristdemokraternas förslag, enligt bilaga 4
Med följande tillägg ”ta bort 1,5 miljoner från näringsliv och 0,5 miljon från
kommunövergripande och fördela dessa 2 miljoner till 0,5 miljon vardera till:
särskilt boende, hemtjänst, hälso- och sjukvården och personlig assistans.”
Agneta Nilsson (c) yrkar bifall till Centerns förslag, enligt bilaga 2
Beslutsgång
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till beslut som huvudförslag.
För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden proposition på centerpartiets förslag, liberalernas förslag, kristdemokraternas mot
varandra.
Ordföranden ställer proposition på liberalernas förslag mot
kristdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
liberalernas förslag och att tilläggsförslaget på kristdemokraternas förslag faller.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 56

Dnr 0204/21-041 forts.

BUDGETRAMAR 2022 SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Reservation
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på liberalernas förslag mot centerpartiets
förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller centerpartiets förslag.
Slutligen ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
centerpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet för eget förslag.
Göran Stenlund (c) reserverar sig mot beslutet för eget förslag.
Jenny Lundqvist (L) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27(47)

PROTOKOLL
2021-06-14

28(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

Dnr 0205/21-041

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Kommunfullmäktiges beslut
1) Fastställa kommunens investeringsbudget för 2022 till 11 824 tkr samt
plan för 2023 och 2024, enligt bilaga 1.
2) Uppdra till kommunchefen att utarbeta en 5-års utvecklingsplan gällande
Kanisområdet, ishallen, kommunhusets ventilation och Forum.
Reservation
Liberalerna, centerpartiet, sverigedemokraterna, kristdemokraterna och
sjukvårdspartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Sammanställt kommunens investeringsäskanden, enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll 11 maj 2021, § 4.
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2021, § 80.
Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa kommunens investeringsbudget för 2022 till 11 824 tkr samt
plan för 2023 och 2024, enligt bilaga 1.
2) Uppdra till kommunchefen att utarbeta en 5-års utvecklingsplan gällande
Kanisområdet, ishallen, kommunhusets ventilation och Forum.
Reservation
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Peter Lundberg (kd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Fastställa kommunens investeringsbudget för 2022 till 11 824 tkr samt
plan för 2023 och 2024, enligt bilaga 1.
2) Uppdra till kommunchefen att utarbeta en 5-års utvecklingsplan gällande
Kanisområdet, ishallen, kommunhusets ventilation och Forum.
Reservation
Göran Lundström (c) och Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.
_____
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

29(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 57

Dnr 0205/21-041 forts.

INVESTERINGSBUDGET 2022 SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Kommunfullmäktige
Anna Lundberg (s) redogör för kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2021 enligt bilaga 1, samt bifaller densamma.
Göran Lundström (c) redogör för centerpartiets förslag till investeringsbudget
2021 enligt bilaga 2, samt bifaller densamma.
Göran Stenlund (L) redogör för liberalernas förslag till investeringsbudget
2021 enligt bilaga 3, samt bifaller densamma.
Orvo Hannlöv (sd) bifaller centerns förslag till investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, centerpartiets
förslag och Liberalernas förslag var för sig. Kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag enligt bilaga 1.
Reservation
Göran Stenlund (L) reserverar sig mot beslutet.
Jenny Lundkvist (L) reserverar sig mot beslutet.
Göran Lundström (c) reserverar sig mot beslutet.
Anders Isaksson (c) reserverar sig mot beslutet.
Agneta Nilsson (c) reserverar sig mot beslutet.
Berit Hardselius (c) reserverar sig mot beslutet.
Orvo Hannlöv (sd) reserverar sig mot beslutet.
Monica Aidantausta (sd) reserverar sig mot beslutet.
Nils Sundström (kd) reserverar sig mot beslutet.
Jörgen Afvander (sjvp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

30(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

Dnr 0216/21-042

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra till kommunchefen att;
1) vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar
2) se till att Älvsbyns Fastigheter AB vidtar åtgärder med anledning av sitt
aviserade underskott för den verksamhet man bedriver på kommunens
uppdrag
3) i verksamhetsredovisningen, månatligen redovisa aktuella status samt kommunens ekonomiska utfall avseende ny- och ombyggnad av ny simhall
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen, ekonomi har på uppdrag av kommunstyrelsen
upprättat delårsrapport per april 2021, enligt bilagor.
Ekonomichef Ulla Lundberg har yttrat sig i ärendet.
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 20,9 mkr och årets resultat prognostiseras till 2,8 mkr vilket innebär att budgetavvikelsen för årets resultat prognostiseras till -7,5 mkr. Prognosen är upprättad utifrån SKR:s skatteunderlagsprognos per april, Skatteintäkternas utveckling för 2021 har varit god då
både den slutliga skatteavräkningen för 2021 och den preliminära för 2021
uppvisar positiva budgetavvikelser.
Budgetunderskottet för verksamhetens ramar prognostiseras till -18,1 mkr.
Den största obalansen återfinns inom ramen Stöd till individ och familj för
vilken det prognostiseras ett sammantaget underskott på 11,3 mkr. Främsta
orsaken är kostnader för LVU-placeringar. Det kan noteras att även ramarna
för hälso- och sjukvård, och hemtjänst uppvisar större prognostiserade
budgetunderskott för 2021.
Älvsbyns Fastigheter AB har aviserat ett underskott om 1,4 mkr för den verksamhet man bedriver på kommunens uppdrag. Underskottet är planerat av bolaget då de valt att bedriva en verksamhet, som inte är i balans med tilldelad
driftersättning
forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 58

Dnr 0216/21-042 forts.

DELÅRSRAPPORT PER APRIL 2021
Under våren 2021 har RIPS-kommittén tagit fram nya parametrar över livslängden, som ska användas vid pensionsskuldsberäkningarna 2021. Både avsättningen för pensioner och utbetalningen från ansvarsförbindelsen kommer
att öka. Bedömningen nu är att förändringen genererar ökade kostnader på 4,7
mkr 2021 för Älvsbyns kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 24 maj 2021, § 81.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att tillse att ÄFAB vidtar åtgärder med anledning av sitt aviserade underskott för den verksamhet man
bedriver på kommunens uppdrag
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i sin verksamhetsredovisning månatligen redovisa aktuella status samt kommunens ekonomiska utfall
avseende ny- och ombyggnad av ny simhall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till kommunchefen att;
1) vidta åtgärder med anledning av det prognostiserade underskottet avseende verksamhetens ramar
2) se till att Älvsbyns Fastigheter AB vidtar åtgärder med anledning av sitt
aviserade underskott för den verksamhet man bedriver på kommunens
uppdrag
3) i verksamhetsredovisningen, månatligen redovisa aktuella status samt kommunens ekonomiska utfall avseende ny- och ombyggnad av ny simhall
_____
Kommunfullmäktige
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet enligt bilaga.
Anna Lundberg (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Göran Stenlund (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslagen.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

32(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

Dnr 0142/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns centralort (§60),
Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa kommunfullmäktigesammanträde.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde
Vidsel.
Vidsels grundvattentäkt ligger på sluttningen av en isälvsavlagring/grusås som
löper längs med Piteälven. Grundvattentäkten är centralt placerat, nära skolor
och bostäder, vilket innebär att potentiella föroreningskällor för vattnet finns.
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten &
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och
skyddsföreskrifter för Vidsels vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten i
enlighet med skyddsföreskriften (bilaga 8 i ansökan). Vatten är ett livsmedel och är en
av de viktigaste komponenterna för att uppnå en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 65.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Beredningens förslag till beslut
Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga. Kommunstyrelsens
beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag till vattenskyddsområde Vidsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____
Kommunfullmäktige
Berit Hardselius (c) yrkar på att alla fyra ärenden som rör
vattenskyddsområden ska återremitteras till nästa sammanträde.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 59

Dnr 0142/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE VIDSEL
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Berit
Hardselius förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning ska genomföras där kommunstyrelsens förslag och Berit
Hardselius förslag ställs mot varandra.
Omröstning
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
- Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.
- Den som röstar nej bifaller Berit Hardselius (c) förslag.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster, 10 nej-röster bifogad sammanträdeslista, beslutar
kommunfullmäktige att minoritetsåterremitteras ärendet till nästa
kommunfullmäktige.
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att alla fyra ärenden om
vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns centralort (§60), Tväråsel (§61)
och Tvärån (§62) återremitteras till nästa kommunfullmäktige.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

33(47)

PROTOKOLL
2021-06-14

34(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

Dnr 0143/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktiges beslut
Fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns
centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa
kommunfullmäktigesammanträde i enlighet med KF beslut 2021-06-14 §59.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde
Älvsbyns centralort.
Den grundvattentäkt som försörjer Älvsbyns centralort och en vattenfabrik
med dricksvatten ligger i en isälvsavlagring/grusås längs med Piteälven i nära
anslutning till samhället. Grundvattentäktens placering nära samhället innebär
att det finns en hel del potentiella föroreningskällor för vattnet.
På uppdrag av Älvsbyn Energi har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upprättat
föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Älvsbyns vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå
en god livskvalitet. Det är därför viktigt att skydda vattnet mot föroreningar
och annan negativ påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 66.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Beredningens förslag till beslut
Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____

Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

35(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 60

Dnr 0143/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE ÄLVSBYNS CENTRALORT
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att alla fyra ärenden om vattenskyddsområde
Vidsel (§59), Älvsbyns centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62)
återremitteras till nästa kommunfullmäktige i enlighet med KF beslut 2021-0614 § 59.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

36(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

Dnr 0144/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL
Kommunfullmäktiges beslut
Fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns
centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa
kommunfullmäktigesammanträde i enlighet med KF beslut 2021-06-14 §59.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde
Tväråsel.
Den grundvattentäkt som försörjer Tväråsel och Nybyn med dricksvatten
ligger i en isälvsavlagring som löper längs med Piteälven i Tväråsel.
Grundvattentäkten är omgiven av åkermark och bostäder, vilket innebär att
potentiella föroreningskällor för vattnet finns. Eftersom vattentäkten ligger
nära älven kan eventuellt älvvatten infiltrera till grundvattenmagasinet genom
botten och strandkant. Detta skulle i sin tur medföra att även föroreningskällor uppströms längs älven kan påverka vattenkvaliteten.
På uppdrag av vattentäktens huvudman Älvsbyns Energi har ÅF/Vatten &
Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och
skyddsföreskrifter för Tväråsels vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå
en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 67.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Beredningens förslag till beslut
Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 61

Dnr 0144/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅSEL
Kommunfullmäktige
Alla fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns
centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa
kommunfullmäktige i enlighet med KF beslut 2021-06-14 §59.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

37(47)

PROTOKOLL
2021-06-14

38(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0145/21-341

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns
centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa
kommunfullmäktigesammanträde i enlighet med KF beslut 2021-06-14 §59.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschef Roger Tuomas har anmält ärendet vattenskyddsområde
Tvärån.
Grundvattentäkten i Tvärån, Älvsbyns kommun, ligger i ett skogsområde
nordost om orten. Vattenkvalitén i brunnen är god, vilket medför att det endast krävs en enkel vattenbehandling av råvattnet. Den goda vattenkvalitén gör
vattentäkten till en värdefull resurs för samhället, samtidigt som den enkla
vattenbehandlingen gör att sårbarheten ökar. Det är därmed av stor vikt att
skydda vattentäkten.
På uppdrag av Älvsbyns Energi AB har ÅF/Vatten & Miljökonsulterna upprättat föreliggande förslag till ett nytt skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Tväråns vattentäkt.
Syftet med skyddet är att motverka risken för förorening av vattentäkten.
Vatten är ett livsmedel och är en av de viktigaste komponenterna för att uppnå
en god livskvalitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 12 april 2021, § 68.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsenheten
Beredningens förslag till beslut
Anta förslag på vattenskyddsområde Älvsbyns centralort, enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förslag på vattenskyddsområde Tväråsel, enligt bilaga.
2) Kommunstyrelsens beslut 2017-11-13 KS § 127 upphävs.
_____
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 62

Dnr 0145/21-341 forts.

VATTENSKYDDSOMRÅDE TVÄRÅN
Kommunfullmäktige
Alla fyra ärenden om vattenskyddsområde Vidsel (§59), Älvsbyns
centralort (§60), Tväråsel (§61) och Tvärån (§62) återremitteras till nästa
kommunfullmäktige i enlighet med KF beslut 2021-06-14 §59.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

39(47)

PROTOKOLL
2021-06-14

40(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 63

Dnr 0526/20-003

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FRITIDSHEM
Kommunfullmäktiges beslut
1) Godkänna reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshemmet i
Älvsbyns kommun.
2) Maxtaxan uppdateras årligen enligt Skolverkets beräkningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Huvudman för utbildning ska löpande se över tillämpningsföreskrifter inom
ansvarsområdets verksamheter. Bland annat ska taxor ses över och kommunen
tillämpar maxtaxa för förskola och fritidshem. Maxtaxan anges årligen senast
den 1 december för kommande år nivå för maxtaxa och hushållens sammanlagda bruttoinkomst I denna uppdaterade tillämpningsföreskrift föreslås att
maxtaxan uppdateras årligen enligt Skolverkets beräkningar.
Beslutsunderlag
Barn- och fritidsutskottets protokoll 13 april 2021, § 7.
Kommunstyrelsen 24 maj 2021, § 74.
Bilaga
Tillämpningsföreskrifter fritidshem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Godkänna reviderade tillämpningsföreskrifter för fritidshemmet i
Älvsbyns kommun.
2) Maxtaxan uppdateras årligen enligt Skolverkets beräkningar.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

41(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0515/20-706

AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN
Kommunfullmäktiges beslut
1) Anta förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården
i ordinärt boende enligt Region Norrbottens prislista, att gälla från 1 juli
2021.
2) Avgifterna inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården ska följa
Regionen Norrbottens prislista och regleras efter Region Norrbottens
beslut till förändring utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
3) Avgifter för hjälpmedel inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården
ska regleras efter Regionen Norrbottens beslut vid förändringar utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
_____
Sammanfattning av ärende
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande förändrad
avgift inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården.
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samtliga kommuner i länet att följa Region Norrbottens patientavgifter för
hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel. De avgifter som debiteras idag inom kommunens hälso- och sjukvård har gällt sedan den 1 maj 2015.
Region Norrbotten har nu genomfört en ny översyn av patientavgifterna inom
hälso- och sjukvården och de nya avgifterna gäller från och med den 1 april
2020. I denna översyn berörs inte avgifter för hjälpmedel men vid en eventuell
reglering vid ett senare tillfälle bör kommunen reglera även denna avgift utan
att avgifterna tas upp för nytt beslut.
För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i
maxtaxan, enligt SoL kap 8:4-8§§
Förslag till förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och
sjukvården i ordinärt boende. Den förändrade avgiften börjar debiteras
från och med den 1 juli 2021.
• Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut,
sjukgymnast
300 kr (200 kr)
• Sjukvårdande behandling
300 kr (200 kr)
• Första hembesök av arbetsterapeut för 300 kr (200 kr)
Utprovning av hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling)
• Avgift för hemsjukvård per månad
300 kr (250 kr)
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

42(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0515/20-706 forts.

AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN
(Följer avgift hembesök)
• Uteblivet besök

400 kr (125 kr)

Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:
• Hembesök och fotvård för 85-åringar och äldre. Kostnad kan dock tillkomma för exempelvis utprovning av hjälpmedel
• 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 hembesöket)
• 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.
Underlag för beslut
Bilaga 1. Avgifter i vården, Region Norrbotten
https://www.norrbotten.se/publika/se/admsto/Patientkontor/Avgifter%20i
%20vården/3348_folder-avgifter-i-varden-2020-04_99x210_uppdaterad.pdf
Bilaga 2. Avgiftshandboken, Region Norrbotten, kap 3
https://vis.nll.se/process/administrativ/Dokument/divse/Informerande/Av
giftshandboken%20Kapitel%203%20-Hjälpmedel.pdf
Bilaga 3. Enhetliga avgifter för hälso- och sjukvård
https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Regler-och-rattigheter-ivarden/Patientavgifter
Bilaga 4.Information om avgiftsfritt 85-åringar och äldre
https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Regler-och-rattigheter-ivarden/Patientavgifter/Avgiftsfritt-85-ar-och-aldre/
Förslag till beslut
1) Anta förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården
i ordinärt boende enligt Region Norrbottens prislista, att gälla från 1 juli
2021.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

43(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 64

Dnr 0515/20-706 forts.

AVGIFTER INOM DEN KOMMUNALISERADE HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDEN
2) Avgifterna inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården ska följa
Regionen Norrbottens prislista och regleras efter Region Norrbottens
beslut till förändring utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
3) Avgifter för hjälpmedel inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården
ska regleras efter Regionen Norrbottens beslut vid förändringar utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 maj 2021, § 91.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende enligt Region Norrbottens prislista, att gälla från
1 juli 2021.
2) Avgifterna inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården ska följa
Regionen Norrbottens prislista och regleras efter Region Norrbottens
beslut till förändring utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
3) Avgifter för hjälpmedel inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården
ska regleras efter Regionen Norrbottens beslut vid förändringar utan att avgifterna tas upp för nytt beslut.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

44(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0208/21-706

FÖRÄNDRAD OMVÅRDNADSAVGIFT VID
UTREDNINGSENHETENS KORTTIDSBOENDE ENLIGT SOL
Kommunfullmäktiges beslut
1) Revidering av omvårdstaxa vid vistelse på utredningsenhetens korttidsboende enligt SoL. Idag är omvårdnadstaxan 40 kr/dygn. Förslaget är att
omvårdnadstaxan följer beslutad maxtaxa inom Älvsbyns kommun.
2) Maxtaxan är för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende. Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende föreslås beräknas enligt följande: 2138 kr/30
= 71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån socialtjänstlagen och
socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.
3) Höjningen gäller från och med 2021-08-01.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om revidering av
omvårdnadstaxa vid utredningsenhetens korttidsboende enligt SoL.
Syftet med översynen är att få liksidiga och rättvisa avgifter och taxor gällande
omvårdnads- och dygntaxan vid vistelse på utredningsenhetens korttidsboende
i Älvsbyn samt att ingen förändring av taxan har skett sedan 2011-01-01.
Höjningen handlar även om att säkra den ekonomiska långsiktigheten inom
socialtjänsten.
Beslutet skickas till
Nataliya Renlund, enhetschef för Stöd till Individ och Familj
Förslag till beslut
1) Revidering av omvårdstaxa vid vistelse på utredningsenhetens korttidsboende enligt SoL. Idag är omvårdnadstaxan 40 kr/dygn. Förslaget är att
omvårdnadstaxan följer beslutad maxtaxa inom Älvsbyns kommun.
2) Maxtaxan är för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende. Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende föreslås beräknas enligt följande: 2138 kr/30 =
71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån socialtjänstlagen och
socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.
3) Höjningen gäller från och med 2021-08-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 maj 2021, § 91.
Forts…
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2021-06-14

45(47)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 65

Dnr 0208/21-706 forts.

FÖRÄNDRAD OMVÅRDNADSAVGIFT VID
UTREDNINGSENHETENS KORTTIDSBOENDE ENLIGT SOL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Revidering av omvårdstaxa vid vistelse på utredningsenhetens korttidsboende enligt SoL. Idag är omvårdnadstaxan 40 kr/dygn. Förslaget är att
omvårdnadstaxan följer beslutad maxtaxa inom Älvsbyns kommun.
2) Maxtaxan är för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende. Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende föreslås beräknas enligt följande: 2138 kr/30
= 71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån socialtjänstlagen och
socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på nytt för beslut.
3) Höjningen gäller från och med 2021-08-01.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
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Kommunfullmäktiges beslut
1) Omvårdnadsavgift tas ut per dygn vid insats av utredningsenhet vid hemutredningar och kan likställas med avgifter för vistelse vid korttidsboende.
2) Omvårdnadsavgiften ingår i högkostnadsskyddet och följer maxtaxan.
Maxtaxan för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende.
3) Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende och insatser av
utredningsenheten vid hemutredningar beräknas enligt följande: 2138 kr/30
och förslås bli 71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på
nytt för beslut.
4) Avgiften börjar gälla från och med 2021-08-01
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse om omvårdnadsavgift vid korttidsboende samt vid insats av utredningsenheten vid hemutredningar.
Verksamheten utredningsenheten består av korttidsboendet, Lövstigen, och
hemutredningsteam. Det är samma personal som utför utredningar/insatser
antingen på Lövstigen eller i enskildas hem.
Avgift tas inte ut i dagsläget för insatsen av utredningsenheten vid hemutredningar. Syftet med översynen är att få liksidiga och rättvisa avgifter och taxor
gällande omvårdnad vid utredningar/insatser.
Översyn av socialtjänstens avgift gällande omvårdnadsavgift per dygn vid
insats av utredningsenhet. Syftet med översynen är att få en liksidighet och
rättvis fakturering kring samtliga avgifter och taxor till kommunens medborgare.
Beslutet skickas till
Nataliya Renlund, enhetschef för Stöd till Individ och Familj
Förslag till beslut
1) Omvårdnadsavgift tas ut per dygn vid insats av utredningsenhet vid hemutredningar och kan likställas med avgifter för vistelse vid korttidsboende.
2) Omvårdnadsavgiften ingår i högkostnadsskyddet och följer maxtaxan.
Maxtaxan för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende.
Forts…
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3) Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende och insatser av
utredningsenheten vid hemutredningar beräknas enligt följande: 2138 kr/30
och förslås bli 71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på
nytt för beslut.
4) Avgiften börjar gälla från och med 2021-08-01
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 24 maj 2021, § 9.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Omvårdnadsavgift tas ut per dygn vid insats av utredningsenhet vid hemutredningar och kan likställas med avgifter för vistelse vid korttidsboende.
2) Omvårdnadsavgiften ingår i högkostnadsskyddet och följer maxtaxan.
Maxtaxan för 2021: 2 138 kr för hemtjänst, särskilt boende samt korttidsboende i väntan på särskilt boende.
3) Den nya dygnsavgiften för omvårdnad på korttidsboende och insatser av
utredningsenheten vid hemutredningar beräknas enligt följande: 2138 kr/30
och förslås bli 71,26 kr/dygn. Avgiften omräknas årligen utifrån
socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen utan att avgiften tas upp på
nytt för beslut.
4) Avgiften börjar gälla från och med 2021-08-01
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

