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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 
Tid: 2022-09-26 kl. 17:00 
Plats: Älvdalens biograf 

Jäv  
Ärendehandläggningen ska vara saklig och opartisk. Om det finns någon omständighet 
som kan rubba förtroendet för din opartiskhet är du jävig. Vid jäv får du inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet, beredning inkluderat.   

Du är skyldig att självmant uppge om du är, eller misstänker att du är, jävig. Gå därför 
tidigt igenom dagordningen för sammanträdet och stäm av om du kan anses jävig i 
något av ärendena. Vid osäkerhet, kontakta aktuell sekreterare. Anmäler du jäv i tidigt, 
kan en ersättare kallas in vid behov. 

Öppnande, närvaro, justering 
1. Kungörelse 
2. Dagordning 
3. Anmälan om jäv 
4. Val av justerare 

Informationsärenden 
1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
2. Kommunrevisionens ordförande har ordet 
3. Information från ekonomichefen 
4. Presidiet har ordet 

Allmänhetens frågestund 

Mottagande och besvarande av medborgarförslag, motioner, 
interpellationer och frågor 
 1. Mottagande av medborgarförslag regnvattentunna vid kommunalt 

ordnade grillplatser 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslaget och skickar det till 
kommunstyrelsen för beredning 
 

 2. Svar medborgarförslag, möjlighet att söka stöd till ideella 
föreningar för att upprätthålla verksamheter med fysisk aktivitet 
för pensionärer 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. lämna sammanfattningen som svar på förslaget. 
2. besluta att medborgarförslaget därmed är besvarat. 
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Beslutsärenden 
 1. Revidering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen och 

hemsjukvården i Älvdalens kommun 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handbok med tillämpningsregler för 
avgiftssystemet inom vård och omsorg i Älvdalens kommun. 

 
 2. Upphävande del av byggnadsplan för Särna kyrkby 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva del av byggnadsplan 20-SÄA-1206. 

 
 3. Älvdalen vatten och avfall AB förfrågan om utökat aktiekapital 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Uppdra till Älvdalen Vatten och Avfall AB:s styrelse att presentera 
åtgärder för en budget i balans. 

2. Uppdra till Älvdalen Vatten och Avfall AB att presentera konsekvenser 
av att återgå till tidigare redovisningsprinciper.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Älvdalen Vatten och Avfall AB:s 
förfrågan om aktieägartillskott på 10 mkr 

 
 4. ÄVA AB förslag till ABVA 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ABVA23. 

 
 5. Tryggande av pensioner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att besluta att försäkra de aktiva delarna av den förmånsbestämda 
ålderspensionen, för närvarande 25 mkr till en kostnad av 37 mkr 
samt löpande nyintjäning av samma förmån. 

2. Uppdra till ekonomichef att upphandla, teckna avtal samt vidta andra 
nödvändiga åtgärder för att detta kan genomföras.  
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 6. Tillsynstaxor för tobaksfria nikotinprodukter, folköl, e-cigaretter 

och receptfria läkemedel 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar om att föreslå kommunfullmäktige en 
tillsynsavgift på tobaksfria nikotinprodukter på 1 800 kr samt att en 
mängdrabatt tillämpas på respektive folköl, e-cigaretter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt receptfria läkemedel 

Vid en anmäld produkt: 1 800 kr per styck (t ex F), totalt 1 800 kr 

Vid två anmälda produkter: + 500 kr (t ex F, tfn), totalt 2 300 kr 

Vid tre anmälda produkter: + 1 000 kr (t ex tfn, e, L), totalt 2 800 kr 

Vid fyra anmälda produkter: + 1 500 kr (t ex F, L, e, tfn), totalt 3 300 kr 

 

Vidare föreslår myndighetsnämnden att jämföra dessa avgifter med 
grannkommunernas, Mora och Orsa. 

 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Kommunstyrelsen har inget att erinran mot Myndighetsnämndens förslag om 
avgifter ovan. 

Kommunstyrelsen efterfrågar att den jämförelse av avgifter med Mora och 
Orsa kommuner finns tillgänglig som beslutsunderlag när 
kommunfullmäktige hanterar ärendet. 

 
 7. Myndighetsnämndens taxa och timavgift för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken, ändring av lagtext i taxebilaga 1 
Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad ändring av lagtext i taxan. 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Myndighetsnämnden förslag till 
kommunfullmäktige. 

 
 8. Handlingsplan SITE/Hållbar Destination 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Älvdalens kommun antar och bidrar aktivt i det fortsatta arbetet med 
Märket for Bærekraftig reisemål genom den dynamiska handlingsplan 
som presenterats i bilaga 2. 

2. klarlägga behov av resurser samt avsätta finansiering till 
hållbarhetsarbetet för perioden 2023 - 2025 för att säkerställa arbetet 
enligt handlingsplanen. 
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 9. RS 2022/258, tilläggsavtal med bilagor till avtal i samband med 

skatteväxling och ansvarsöverförande av kollektivtrafik 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsen att hantera 
ärendet på ett extrainkallat sammanträde den 26 september 2022. 

 

Delgivningar 
1. Val av ombud till SKR:s kongresser, Sveriges Kommuner och Regioner 
2. TRV 2017/49135 Kungörande och granskning av väg- och järnvägsplan för 

ombyggnad av vägarna 70, 1012 och 1027 och Älvdalsbanan delen Mora - 
Märbäck bandel 371 

 

 

 

 

Stig Olsson Erik Jakobsson 
Ordförande Sekreterare 
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