Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-18:35

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Christofer Carlander (M)
Nils-Olof Tivemyr (C) §§74-80, §§82-100
Frida Eriksson (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Arild Wanche (KD) (ordförande)
Karina Martinsson (KD)
Mats Hård (KD)
Olavi Mustonen (S) (vice ordförande)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Göran Parmling (S)
Ghuncha Alipour (S) §§77-100
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP) (2:e vice ordförande)
Rolf Johansson (--)
Otto Zita (M) ersätter Gustaf Beck-Friis (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Elisabet Elestedt (revisor)
Tanja Hougaard (revisor)
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Kommunfullmäktige
Protokollet innehåller paragraferna §§74-100
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Gunnar Tingö
Gundega Hallinder

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-06-20

Datum för överklagan

2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2018-07-13

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännade av dagordning
Tertialrapport april 2018
Preliminära budgetramar 2019 och 2020-2021
Bostadsförsörjningsprogram 2018-2021
Detaljplan för området vid E 20, väster om banvallen, Laxåskogen 1:116
Detaljplan för Tivedstorp 2:47
Upphandling- och inköpspolicy
Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
Redovisning av kommunalt partistöd 2017
Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Återrapportering - Granskning av bisysslor 2017
Motion om översyn av vattendom angående reglering av vattenflödet från Västra
Laxsjön genom Röfors och Laxå centralort - svar
Medborgarförslag om ändring av beteckningen brukare - svar
Medborgarförslag gällande badhus i Laxå - svar
Medborgarförslag gällande installation av vattenfelsbrytare - svar
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet - anmälan
Enkel fråga - När ska byggnation av Hasselfors förskola börja?
Motion gällande översyn av reglemente och delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden - anmälan

Utdragsbestyrkande
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§ 74 - Upprop

Efter förrättat upprop antecknas 27 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75 - Val av justerare

Till justerare utses Gunnar Tingö (L) och Gundega Hallinder (V).
Justering sker den 21 juni klockan 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:
Punkt 26
Enkel fråga - När ska byggnationen av Hasselfors förskola börja?
Dnr KS 2018-173
Punkt 27
Motion gällande översyn av reglemente och delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden
Dnr KS 2018-174

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77 – Tertialrapport april 2018 Dnr KS 2018-77
Till och med 30 april är resultatet positivt med 9,4 mnkr. Det positiva resultatet beror delvis
på att outnyttjade medel för välfärdssatsningen och att finansnettot redovisar ett bättre
utfall än budgeterat. Föregående års resultat för motsvarande period var positivt med 10,5
mnkr och då slutade årsresultatet på +15,2 mnkr. Nämndernas gemensamt samlade utfall
för årets fyra första månader är ca 4,1 mnkr högre än för föregående år. Delvis beror de på
löneökningar, men inom social- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt barn- och
utbildningsnämnden beror det också på ökade satsningar inom verksamheterna. Den ökade
kostnaden täcks upp av ökade skatteintäkter samt ökade statsbidrag i form av
välfärdssatsning som regeringen beslutat om. Samtliga nämnder redovisar ett
budgetöverskott efter 4 månader på 1,8 mnkr. Kommunstyrelsen redovisar ett relativt stort
överskott på 3,5 mnkr medan övriga nämnder redovisar underskott. Överskottet för
kommunstyrelsen beror på, som nämnts ovan, att medel för extra satsningar inte har
förbrukats under perioden utan kostnader kommer att belasta verksamheterna senare
under året.
Kommunstyrelsen redovisar efter de fyra första månaderna ett positivt budgetutfall på 3,5
mnkr. Det beror främst på att det är en låg förbrukning av kostnader inom
utvecklingsenheten. Överskottet beror på att de extra medlen för välfärdssatsningen inte
har belastats med kostnader ännu, men beställningar har gjort enligt plan och kostnader
kommer att belasta enheten senare under året.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 109 Tertialrapport april 2018
Tjänsteskrivelse - Tertialrapport april 2018 Laxå kommun
Tertialrapport april 2018 Laxå kommun

Beslut
Upprättad tertialrapport för Laxå kommun till och med april 2018 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78 – Preliminära budgetramar 2019 och 2020-2021 Dnr KS
2018-104
Kommunledningskontoret har, utifrån kommunens ekonomiska förutsättningar, arbetat
fram preliminära ramar för kommunens nämnder och styrelse. Kommunstyrelsen och
kommunledningsgruppen som tillsammans bildar kommunens budgetgrupp föreslår att i
fullmäktiges sammanträde i juni endast beslutar om preliminära ramar 2019-2021 för
kommunens nämnder och styrelse. Anledningen är att kommunens verksamheter i god tid
ska få en ekonomisk inriktning för att planera sina kostnader och intäkter. När det gäller
fastställande av övergripande mål och särskilda uppdrag till nämnder och styrelser föreslås
det att fastställas av kommunfullmäktige i december. En anledning till detta är att höstens
kommunalval kan bidra till förändrade politiska ambitioner när det gäller utvecklingen av
kommunens verksamheter.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 110 Preliminära budgetramar 2019 och 2020-2021
Tjänsteskrivelse - Preliminära ramar 2019-2021 Laxå kommun
Preliminära drift och investeringsramar 2019-2021

Beslut
Preliminära ramar för Laxå kommuns nämnder och styrelse för åren 2019-2021 fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 79 – Bostadsförsörjningsprogram 2018-2021 Dnr KS 201891
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen.
Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder
och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Riktlinjerna ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och
bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet.
Bostadsförsörjningsprogrammet för Laxå kommun beskriver förutsättningar, nuläge och
framtida behov inom bostadsmarknaden.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen § 111 Bostadsförsörjningsprogram 2018-2021
Förslag till Bostadsförsörjningsprogram Laxå Antagandehandling

Beslut
Bostadsförsörjningsprogram för Laxå kommun antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80 – Detaljplan för området vid E 20, väster om banvallen,
Laxåskogen 1:116 Dnr KS 2016-9
Öster om det nu aktuella planområdet är marken detaljplanelagd för handel och kontor.
Dollarstore är etablerat sedan två år tillbaka och det finns en mindre del tomtmark kvar
inom det östra planområdet.
För att Laxå ska ha god framförhållning när nya etableringsförfrågningar inkommer bör
verksamhetsområdet utökas genom att detaljplanelägga ytterligare mark.
Planens syfte är att möjliggöra för ett samlat verksamhetsområde som hänger samman med
befintlig detaljplan för verksamheter öster om planområdet. Detaljplanen ska möjliggöra för
en effektiv markanvändning där nödvändiga begränsningar görs samtidigt som planen
öppnar för en bred utveckling av området.
Planen har justerats inför antagande bland annat genom att utesluta en del av banvallen i
öst, i anslutningen mot E20. Detta för att föra vidare diskussion med Trafikverket gällande
framtida in/utfart.
Ett redaktionellt fel finns i planberskrivningens karta. Den karta som gäller är den som finns
som kartbilaga.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag







Kommunstyrelsen § 130 Detaljplan för området vid E 20, väster om banvallen, Laxåskogen
1:116
Tjänsteskrivelse - Detaljplan för området vid E20 väster om banvallen, Laxåskogen 1:116
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Riskbedömning

Beslut
Detaljplan för del av Laxåskogen 1:116 m.fl. antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 13 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 81 – Detaljplan för Tivedstorp 2:47 Dnr KS 2017-147
Syftet med detaljplanen är att bevara och skydda Tivedstorp som kultur- rekreations- och
turistanläggning. Genom detaljplaneläggning ska säkerställas att områden bevaras i helhet,
och inga avstyckningar möjliggörs inom området.

Beslutsunderlag








Kommunstyrelsen § 124 Detaljplan för Tivedstorp 2:47
Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Tivedstorp 2:47
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Behovsbedömning detaljplan

Beslut
Detaljplan för del av Tivedstorp 2:47, Laxå kommun, Örebro län, antas.

Nils-Olof Tivemyr (C) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82 – Upphandling- och inköpspolicy Dnr KS 2018-129
Efter PwC´s granskning av Laxå kommuns upphandlingsverksamhet noterades bland annat
brister i befintliga dokument rörande upphandlingspolicy och riktlinjer.
Dokumenten har nu reviderats och anpassats till gällande lagstiftning. Dokumentet
inköpspolicy delats upp i två olika dokument: Upphandlingspolicy samt övergripande
riktlinjer och anvisningar.
Dokumentet upphandlingspolicy är skrivet på ett sådant sätt att det inte behöver uppdateras
regelbundet.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 113 Upphandlings- och inköpspolicy
Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy
Förslag till Upphandling- och inköpspolicy Laxå kommun

Beslut
Upphandlings- och inköpspolicy för Laxå kommun antas.
Tidigare upphandlingspolicyn, antagen i kommunstyrelsen 2014-10-02, § 161, upphävs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83 – Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli Dnr KS
2018-112
Länsstyrelsen Dalarnas län har genomfört en inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet.
Protokoll är översänt till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för kännedom.
Ingen anmärkning noterades vid granskningen av akter.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 114 Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
Tjänsteskrivelse - Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
Protokoll från inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84 – Redovisning av kommunalt partistöd 2017 Dnr KS
2018-115
En redovisning av utbetalat partistöd har lämnats in från partierna Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna Askersund-Laxå, Centerpartiet, Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Partistödet har
redovisats i enlighet med upprättat formulär.
Yrkade
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag











Kommunstyrelsen § 115 Redovisning av kommunalt partistöd 2017
Tjänsteskrivelse - Redovisning av kommunalt partistöd 2017
Redovisning av kommunalt partistöd 2017 - Liberalerna
Redovisning av kommunalt partistöd Socialdemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd Miljöpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd Sverigedemokraterna Askersund Laxå
Redovisning av kommunalt partistöd Kristdemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd Vänsterpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd Moderaterna
Redovisning av kommunalt partistöd - Centerpartiet

Beslut
Redovisningen av partistödet är delgiven. Nytt partistöd betalas ut till ovan nämnda partier.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 – Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda Dnr KS
2018-133
Inför ny mandatperiod bör bestämmelser samt reglemente för förtroendevalda ses över. I
Laxå kommun finns en arvodeskommitté som har detta uppdrag.
Arvodeskommittén har sammanträtt och tagit fram förslag till reviderade bestämmelser för
förtroendevalda. De förändringar som föreslås är att det från nästa mandatperiod blir
möjligt att ta ut ledigheter motsvarande de som anställda har. Detta finns i förslaget
inskrivet i § 5. Det är också vissa justeringar av text som är av mer redaktionell karaktär. I
bilaga 1 har förslag till höjt arvode för ordförande i social- och omsorgsnämnden skrivits in.
Nästa mandatperiod ska Laxå kommun utse 1:e vice ordförande i byggnämnden, vilket också
skrivits in.
Kommunstyrelsens ordförande föreslås att få en högre ersättning.
Bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2019.
Yrkanden
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar att arvodet till kommunstyrelsens ordförande förblir oförändrat,
105 %, och att uppdraget som politisk ansvarig för integrationsfrågor tas bort.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag på Ylva von
Scheeles (M) förslag att ta bort uppdraget som politisk ansvarig för integrationsfrågor.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar avslag på Ylva von Scheeles (M) förslag att ta bort uppdraget
som politisk ansvarig för integrationsfrågor.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Klas-Göran Vilgren (V) och Bo Rudolfsson (KD)
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag samt Ylva von Scheeles (M) yrkande om att
arvodet till kommunstyrelsens ordförande förblir oförändrat, 105 %, och att uppdraget som
politisk ansvarig för integrationsfrågor tas bort.
Ordförande ställer yrkande mot varnadra och finner att kommunstyrelsens förslag bifalls.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen § 129 Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda
Tjänsteskrivelse - Bestämmelser om arvoden till förtroendevalda
Förslag till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå
kommun 180612
Protokoll från arvodeskommitten 2018-05-07
Protokoll från arvodeskommitten 2018-06-12

Beslut
Fförslag till bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda
antas.
Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2019.

Reservation
Ylva von Scheele (M) och Otto Zita (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ylva von
Scheeles (M) förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 – Reglemente för kommunstyrelsen Dnr KS 2018-30
Med anledning av att måltidsverksamheten flyttas från barn- och utbildningsnämnden samt
social- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsens, behöver reglementet skrivas om. Vidare
flyttas fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
I barn- och utbildningsnämnden reglemente tas fritidsfrågorna bort.
Tillägg under § 17:
Kommunstyrelsen har vidare hand om:
måltidsverksamheten inom barn- och utbildningsverksamheten samt social- och
omsorgsverksamheten
Tillägg under § 18:
I rubriken skrivs fritid in samt följande text:
Kommunstyrelsen är även kommunens förvaltande och verkställande organ inom
fritidsområdet.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) och Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 117 Reglemente för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas. Reglementet gäller från den 1 september
2018.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 – Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr KS
2018-134
Kommunfullmäktige har beslutat att överföra fritidsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 september 2018.
Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens reglemente måste revideras.
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden finns framtaget där
fritidsverksamheten utgår.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 118 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse - Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden § 65 - Barn- och utbildningsnämndens reglemente
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas. Reglementet gäller från 1
september 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88 – Återrapportering - Granskning av bisysslor 2017 Dnr
KS 2017-237

PwC har fått i uppdrag av revisorerna att granska om kommunens hantering av bisysslor sker
i enlighet med rådande regelverk och policy. Granskningen har skett inom barn- och
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. Granskningen har visat brister och kommunen
har fått rekommendationer om hur dessa kan åtgärdas. Kommunen har tagit fasta på givna
rekommendationer vilket resulterat i en ny rutin för hantering av bisysslor, en uppdaterad
blankett för anmälan av bisyssla samt stödmaterial till kommunens chefer.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 119 Återrapportering – granskning av bisysslor 2017
Tjänsteskrivelse - Återrapportering - granskning av bisysslor 2017
Ny rutin anmälan samt checklista bisyssla

Beslut
Rapporten anses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 89 – Motion om översyn av vattendom angående reglering
av vattenflödet från Västra Laxsjön genom Röfors och Laxå
centralort - svar Dnr KS 2018-57
Motionen är föranledd av de översvämningar som drabbade Laxå centralort vintern 20172018. Då tillstånd saknas för kraftverket och reglering i anslutning till Bergskanalen kommer
länsstyrelsen i sin tillsyn att agera för att verksamheten på platsen får en hållbar lösning med
moderna miljövillkor. Laxå Kommunfastigheter har beviljats LOVA-medel för att utreda
dammarna och regleringen i Laxån och inte minst i centrum. I avvaktan på resultaten från
både pågående LOVA-projekt och länsstyrelsens tillsynsärende föreslås kommunen avvakta
med ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 120 Motion om översyn av vattendom angående reglering av
vattenflödet från Västra Laxsjön genom Röfors och Laxå centralort - svar
Tjänsteskrivelse - Motion om översyn av vattendom angående reglering av vattenflöde
genom Laxå
Motion om översyn av vattendom angående reglering av vattenflödet från Västra Laxsjön
genom Röfors och Laxå centralort

Beslut
Motionen anses besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 90 – Medborgarförslag om ändring av beteckningen
brukare - svar Dnr KS 2018-19

PRO Laxå – Röfors har inkommit med ett medborgarförslag med begäran om att kommunen
ska ändra begreppet ”brukare” och i stället använda ordet ”hyresgäst” för personer i särskilt
boende och ordet ”kund” när det gäller personer som har andra insatser, exempelvis
hemtjänst. Anledningen till att PRO vill ha en ändring av begreppet brukare, är att det till viss
del är missvisande.
Precis som förslagsställaren skriver infördes begreppet brukare av Socialstyrelsen i Sverige
för ett antal år sedan, med syftet att ha ett enhetligt namn för alla personer som har insatser
inom vård och omsorg från sin kommun.
Frågan har diskuterats i omgångar i flertalet kommuner. Ofta framkommer argumentet att
det finns en risk för sammanblandning, eller association, till ordet ”missbrukare”. Det är per
definition två vitt skilda begrepp, och ordet ”missbrukare” har ingen relevans i
sammanhanget. Det finns ju även ”skogsbrukare” och ”jordbrukare”, men det brukar inte
komma upp i diskussionen.
Som alternativa begrepp diskuteras vanligen ord/begrepp som kund, servicemottagare,
vårdtagare, klient om de personer som har insatser från oss. I dagligt tal inom exempelvis vår
hemtjänst är ordet brukare vedertaget, och uppfattas som en neutral benämning av de
personer man hjälper med insatser av olika slag.
Det finns inte något riktigt bra ord, enligt min bedömning. Kund associeras med handel och
privat företagande, vilket även kan sägas ha en delvis missvisande innebörd. Socialstyrelsen
har analyserat frågan och kommit fram till ordet ”brukare” ska användas som enhetligt
begrepp, när det gäller de som har insatser/ tjänster från kommunen. Begreppet används
och kommer att användas fortsättningsvis av socialstyrelsen, när det gäller all statistik som
kommunen är skyldig att leverera till dem.
Till dess att man nationellt beslutar använda ett nytt och kanske bättre begrepp, är min
bedömning att ordet kan kvarstå som den benämning Laxå kommun använder, i detta
sammanhang.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Yttrande
Förslagställaren har rätt att yttra sig på sammanträdet då svaret på medborgarförslaget
behandlas. Förslagsställaren talar för sitt förslag.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 121 Medborgarförslag om ändring av beteckningen brukare - svar
Social- och omsorgsnämnden § 51 Medborgarförslag om ändring av beteckningen brukare
Medborgarförslag om ändring av beteckningen brukare
Synpunkter på förslag till beslut gällande medborgarförslag om beteckning brukare

Beslut
Medborgarförslaget avslås.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 91 – Medborgarförslag gällande badhus i Laxå - svar Dnr KS
2018-32
Två unga kommuninnevånare har till kommunen insänt ett medborgarförslag där de önskar
att ett badhus byggs i Laxå tätort. Enligt förslaget behöver det inte vara stort, men gärna
med en barnpool och en lite större och djupare pool. Det bör även finnas en rutschkana.
Det är nog många kommuninnevånare som skulle använda och uppskatta ett badhus i Laxå
tätort. Idag får man åka till Hallsberg, Kumla eller Örebro för att bada i ett badhus.
Tyvärr kostar även ett litet badhus mycket pengar att bygga. Det är en så kallad
investeringskostnad. Till investeringen behöver kommunen låna pengar som sedan ska
betalas tillbaka till banken med ränta. Dessutom kostar det att sköta om badhuset,
reningsutrustningen och bassängerna. Det kallas för driftkostnad. I driftkostnaden ingår även
kostnaden för den personal som ska ta hand om badhuset och besökarna.
För en liten kommun som Laxå kommun skulle den totala kostnaden för ett nytt badhus bli
så stor att man skulle behöva minska kostnaderna för något annat som kommunen gör för
att få råd. Om man minskar kostnaderna för något som kommunen gör idag skulle det i sin
tur försämra för den delen av verksamheten, till exempel för skolan eller för snöröjningen
eller något annat av allt det Laxå kommun gör.
Ett annat alternativ är att höja skatten som kommuninvånarna betalar. Det är ett svårt
politiskt beslut att fatta och då måste man verkligen väga fördelar mot nackdelar för en
sådan finansiering.
Sammantaget är kostnaderna så stora och konsekvenserna för att finansiera byggnation och
drift så negativa att medborgarförslaget bör avslås.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 122 Medborgarförslag gällande badhus i Laxå - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om badhus
Medborgarförslag gällande badhus i Laxå

Beslut
Medborgarförslaget om att bygga ett badhus i Laxå avslås med motiveringen att de negativa
konsekvenserna för att finansiera byggnation och drift överväger det positiva med att ha ett
badhus.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 92 – Medborgarförslag gällande installation av
vattenfelsbrytare - svar Dnr KS 2018-36
Medborgarförslag gällande installation av vattenfelsbrytare i kommunens fastigheter har
inkommit.
VD på Laxå kommunfastigheter AB/AB Laxåhem har redan forskat i frågan med hjälp av en
VVS konsult. Konsulten menar att det är tekniskt möjligt att installera i flerfamiljshus men att
det skulle medföra mycket höga kostnader som inte är försvarbara även om det skulle
förebygga vattenskador. Detta gäller även våra verksamhetslokaler som i regel har mängder
med tappställen och även här blir kostnaderna ordentligt höga enligt Laxå
kommunfastigheter AB. Laxå kommunfastigheter AB och AB Laxåhem följer utvecklingen
inom detta område och kommer när kostnaderna är försvarbara att på nytt utreda frågan.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 123 Medborgarförslag gällande installation av vattenfelsbrytare - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande installation av vattenfelsbrytare
Medborgarförslag gällande installation av vattenfelsbrytare

Beslut
Frågan om installation av vattenfelsbrytare i kommunens fastigheter överlåts till Laxå
kommunfastigheter AB samt AB Laxåhem att bedöma.
Medborgarförslaget är besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 93 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-160
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 43 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 94 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-161
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 5 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 95 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-162
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 17 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 96 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-163
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 8 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgaförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 97 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-164
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 7 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 98 – Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid
nyetablering av gruvverksamhet - anmälan Dnr KS 2018-165
Från medborgare finns förslag på att kommunen ska uppvakta regering och riksdag för att
ett kommunlat medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet.
Förslaget stöds av ytterligare 21 personer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - Kommunalt medbestämmande vid nyetablering av gruvverksamhet

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för bredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 99 – Enkel fråga - När ska byggnation av Hasselfors förskola
börja? Dnr KS 2018-173
Ylva von Scheele (M) har ställt en fråga om när byggnationen av Hasselfors förskola ska
påbörjas. Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Bo Rudolfsson (KD).
Bo Rudolfsson (KD) besvarar frågan muntligt.

Beslutsunderlag


Enkel fråga - När ska byggnation av Hasselfors förskola börja?

Beslut
Frågan är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35 av 36

Protokoll

2018-06-20

Kommunfullmäktige

§ 100 – Motion gällande översyn av reglemente och
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden anmälan Dnr KS 2018-174
Ylva von Scheele (M) har lämnat in en motion gällande översyn av reglemente och
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag


Motion gällande översyn av reglemente och delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36 av 36

