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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-18

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00
Plats och tid

Enligt bilagor

Beslutande

Övriga deltagande

Kerstin Olefalk-Palm
Gunnar Andersson, revisor
Sune Philipsson, revisor
Per-Arne Löfving, Ylva Söderström och Per-Olof Hallberg, revisorer.

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Åke Carlsson, Johan Birath

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
Annika Eriksson

Ordförande
Stig Adolfsson
Justerande
Åke Carlsson

Johan Birath

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-03-18

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2013-04-09

Datum för
anslags nedtagande

Kommunkontoret
Annika Eriksson
Utdragsbestyrkande

2013-05-02

18-24
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-18

Kf § 18

Information byggande av ny förskola

Kerstin Olefalk Palm, ordförande i Boxholmshus styrelse, informerar
angående byggande av en ny förskola.
Tiden för anbudsinlämning har gått ut och det har vid anbudstidens utgång
kommit in 7 anbud. Tilldelningsbeslut har lämnats ut. En anbudsgivare har
begärt överprövning av upphandlingen och nu väntas svar från
Förvaltningsrätten. Projektet kan inte starta förrän förvaltningsrätten har
svarat.
Per-Arne Larsson (s) yrkar bifall till liggande förslag.
Stig Johansson(m) yrkar bifall till liggande förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
Att ge Boxholmshus i uppdrag att bygga fem avdelningar samtidigt på
Hjortstigen.

===

Protokollsutdrag till
Boxholmshus
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-03-18

Kf § 19
Borgensram AB Boxholmshus samt låneram för Boxholms kommun
AB Boxholmshus har under senare år genomfört stora investeringar och
kommer under de närmsta 2-3 åren att genomföra ett flertal ytterligare.
Nuvarande borgensram ligger på 165 Mkr och är i det närmaste fullt
utnyttjad.
För budgetår 2013 behövs beslut på hur Boxholms kommun hanterar sina
lån. Kommunen har i dagsläget inget lånebehov.
Kommunfullmäktige beslutar
Att höja AB Boxholmshus borgensram till 200 Mkr
Att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka
kommunens skulder under 2013 med totalt 5 Mkr.
Att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

===

Protokollsutdrag till
Boxholmshus
Ekonomiavdelningen
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-03-18

Kf § 20
Ersättning och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna
vårdnadsöverflyttningar med mera för 2013, ersättning till
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för 2013 och
ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för 2013

Sveriges kommuner och landsting har utfärdat rekommendationer för
ersättningar till ovanstående uppdragstagare för 2013.
Sveriges kommuner och landsting behandlar i cirkulär 12:62
rekommenderade ersättningar och villkor till familjehemsvård för barn,
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för 2013.
I cirkulär 12:63 utfärdas rekommendationer avseende ersättning till
kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för 2013.
I cirkulär 12:64 ges rekommendationer beträffande ersättningar till
kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS
för 2010.
Kommunfullmäktige beslutar
Att tillämpa de av Sveriges kommuner och landsting utfärdade
rekommendationer enligt cirkulär 12:62, 12:63 och 12:64 från och med
2013-01-01.
===

Protokollsutdrag till
IFO
Akt
ÄOU

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-03-18

Kf § 21

Dnr 2013.016.770

Avtal mellan landstinget och kommunerna i Östergötlands län
om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i
ordinärt boende
Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i
Östergötland
Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid
tillbaka arbetat med frågan om att överföra ansvaret för hemsjukvården från
landstinget till kommunerna.
Hemsjukvårdsreformens övergripande syfte och mål är att skapa en bättre vård
och omsorg för de medborgare som har behov av vård i hemmet. Patienter och
brukare ska få en bättre och mer kontinuerlig hemsjukvård när ansvaret samlas
hos en och samma huvudman. En viktig utgångspunkt i reformarbetet har varit
att så mycket som möjligt av vården i hemmet ska överföras, under
förutsättning att den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar
patienten/brukaren.
Hemsjukvårdsreformen påbörjades med ett omfattande arbete av både politiker
och tjänstemän under ledning av Läns-SLAKO. Under andra halvåret 2012 har
arbetet letts av en politisk styrgrupp bestående av alla kommuners
kommunstyrelseordförande samt landstingsstyrelsens ordförande, samt en
mindre förhandlingsgrupp och en tjänstemannagrupp.
Avtalet och skatteväxlingen
Styrgruppen för hemsjukvårdsreformen i Östergötland beslutade den 11 januari
2013 enhälligt att ställa sig bakom upprättat förslag till ”Avtal mellan
landstinget och kommunerna i Östergötlands län om överlåtelse av skyldighet
att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende” inklusive till avtalet
tillhörande bilagor.
Avtalet innebär att den 1 januari 2014 sker en överföring av hemsjukvården
från landstinget till kommunerna och att en skatteväxling med 25 öre
genomförs. Skatteväxlingen innebär att landstinget för över pengar till
kommunerna för det som motsvarar kostnaden för hemsjukvården. En
skatteväxling påverkar även inkomstutjämningen. För att detta ska ske krävs en
hemställan till Finansdepartementet, från Landstinget och länets samtliga
kommuner. Landstinget och kommunerna ansvarar gemensamt för hemställan.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-03-18

Det krävs att samtliga fullmäktigeförsamlingar i länets kommuner och
landstinget fattar likalydande beslut senast den 31 mars 2013 om förändringen
ska kunna träda i kraft i enlighet med avtalet.
Vad innebär reformen för medborgarna?
Hemsjukvårdsreformen ska göra tillvaron enklare och tryggare för invånarna.
Det ska bli enklare att ta kontakt med vården och patienterna ska uppleva en
större kontinuitet. I stället för att landstinget ger vissa insatser när en patient
vårdas i hemmet och kommunen andra, ska kommunerna få huvudansvaret.
Med en och samma huvudman för hemsjukvården ska den som vårdar
patienten få en bättre helhetsbild, vilket i sin tur ska leda till större
patientsäkerhet och en ökad trygghet för invånarna.
Grundprincipen är att de som behöver hälso- och sjukvård i hemmet ska få den
av kommunen, medan de som kan ta sig till en vårdcentral får vård av
landstinget. Hemsjukvård ska vara ett kommunalt ansvar och specialiserad
hemsjukvård ska vara landstingets ansvar. Landstinget behåller även ansvaret
för alla läkare.
Tillfällig mellankommunal utjämning vid skatteväxlingen
För att underlätta anpassningen mellan de intäkter som kommer av
skatteväxlingen och de enskilda kommunernas beräknade faktiska kostnader
finns möjligheten att införa ett mellankommunalt utjämningssystem. Då
skillnaden mellan kommunerna är relativt begränsade föreslås en utjämning på
två år.
Nationellt mål
De flesta av landets kommuner har tagit över ansvaret för hemsjukvården från
landstingen, med positiva erfarenheter. Framför allt märks vinster för
patienterna med en mer samlad hemsjukvård i kommunerna. Det finns nu
också ett nationellt mål om att all hemsjukvård i Sverige ska överföras till
kommunerna.
Bilagor:
Huvudavtal Hemsjukvård 2013-01-11
Bilaga 1 Begrepp
Bilaga 2 Personal
Bilaga 3 Ekonomi
Mellankommunal utjämning inklusive tabell.
Mötesanteckningar från förhandlingsgruppens möte 2013-01-11
Kommunfullmäktige beslutar
Att ansvaret för hemsjukvård överförs från Landstinget i Östergötland till
kommunerna i länet från och med den 1 januari 2014 i enlighet med avtalet,
”Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Östergötlands län om överlåtelse
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-03-18

av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”, daterat den 11
januari 2013.
att en skatteväxling från Landstinget i Östergötland till länets kommuner med
0,25 procentenheter (25 öre) ska genomföras med verkställighet från och med
den 1 januari 2014.
Att godkänna förslaget till tillfällig utjämning mellan kommunerna i
Östergötland, daterat 17 januari 2013, enligt tabell i dokumentet ”Tillfällig
mellankommunal utjämning vid skatteväxlingen för hemsjukvården i Östergötland”.
Att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och Landstinget i
Östergötland, till finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3
§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,25
procentenheter för kommunerna och sänks med 0,25 procentenheter för
landstinget.

===

Protokollsutdrag till
Ekonomiavdelningen
Landstinget
Akt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-03-18

Kf § 22
Tillsättning av beredning för spillvärmeprojektet
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en
beredning för spillvärmeprojektet. Syftet med beredningen är att ta fram
underlag till ett förslag till beslut till kommunfullmäktige gällande
spillvärmeprojektet.
Enligt förslag till reviderad tidplan kommer beredningen att återrapportera på
kommunfullmäktiges möte den 6 maj 2013. Under perioden från den 18 mars
till den 6 maj ska beredningen sammanfatta arbetet samt ta fram ett förslag till
beslut till kommunfullmäktige.

Resurser i beredningen:

Projektägare, kommunchef Göran Lundström
Jan Jonsson, Plan- och bygghchef
Stefan Petersson, energistrateg
Curre Hansson, extern konsult
Jan Thorburn, extern konsult
Representant från Boxholmshus

I beredningen kommer även två politiker från Socialdemokraterna ingå samt
två politiker från alliansen. Även en representant från Boxholmshus skall ingå i
beredningen. Ersättning till externa konsulter och tjänstemän ingår i nuvarande
ekonomi. Arvode till politiker beräknas till ca 5 000 kr totalt.

Kommunfullmäktige beslutar
Att från Alliansen tillsätta Stefan Andersson(m) samt Rolf Stenward(m) till
beredningen för spillvärmeprojektet. Ersättare från alliansen blir Evert
Andersson ( kd)
Att från Socialdemokraterna tillsätta Per-Arne Larsson(s)samt Helena
Stålhandske till beredningen för spillvärmeprojektet. Ersättare från
socialdemokraterna blir Lars-Bertil Oskarsson.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Att återrapportering till kommunfullmäktige för rapportering skall ske på
kommunfullmäktigemötet den 6 maj 2013.

===
Protokollsutdrag till

Boxholmshus
Stefan Petersson
Jan Jonsson
Akt
Ekonomi

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf § 23

Dnr 2013.040.101

Svar på interpellation
Per-Arne Larsson, (s) har svarat på en interpellation skriftligt från
Stig Johansson(m). Svaret har skriftligt tillställts
kommunfullmäktige.
Stig Johansson(m) yttrar sig i ärendet och anser att kommunen lever
över sina tillgångar.
Övriga yttrande i ärendet är Stefan Möllenhof (m), Åke
Carlsson(m) samt Stefan Andersson (m).

===

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kf §24

Dnr 2013.075.101

Valärende
Inger Samuelsson (c) avsäger sig följande kommunala uppdrag: ersättare i
kultur- och turismnämnden, kommunens representant i Folkets Hus styrelse,
ordinarie och kommunens representant i Boxholms Bruksmuseums styrelse,
ordinarie.

Kommunfullmäktige beslutar
Att entlediga Inger Samuelsson (c) från sina uppdrag med omedelbar verkan.

===
Expediering
Akt
Inger Samuelsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

