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2016-10-19

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-18:00

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Christofer Carlander (M)
Nils-Olof Tivemyr (C)
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)
Tommy Holmquist (S) (vice ordförande)
Hans-Åke Sandberg (S)
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Ghuncha Alipour (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Sara Pettersson (MP)
Otto Zita (M) ersätter Gustaf Beck-Friis (M)
Nea Mustonen (KD) ersätter Mats Hård (KD)
Göran Parmling (S) ersätter Andja Kokalovic (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokollet innehåller paragraferna §§127-134
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Ylva von Scheele
Anette Schön

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

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

Kommunfullmäktige
2016-10-19

Datum för överklagan

2016-10-26

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2016-11-17

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännade av dagordning
Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Revidering av taxa för servicelaget
Taxa för hunddagis
Motion angående minskning av fossila bränslen - svar
Redovisning av motioner och medborgarförslag 2016

Utdragsbestyrkande
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§ 127 - Upprop
Efter förrättat upprop antecknas 28 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128 - Val av justerare
Till justerare utses Ylva von Scheele (M) Och Anette Schön (KD).
Justering sker den 26 oktober 2016, klockan 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande ändring:
Punkt 9 och 10 utgår.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130 – Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016 Dnr KS
2016-94
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för Laxå kommun till och med augusti 2016.
Perioden till och med den 31 augusti visar på ett positivt resultat på 11,5 mnkr, vilket är bättre än de
4,8 mnkr som är budgeterat för motsvarande period. Nämndernas verksamheter följer budgeten
ganska väl förutom social-och omsorgsnämnden som redovisar ett underskott på 4 mnkr. Ett ökat
behov främst inom hemtjänstomsorgen har medfört ökade under året. Resultatmässigt täcks
underskottet upp av andra verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har ett resultatmässigt
överskott på ca 1,0 mnkr på grund av lägre personalkostnader. Under kommunstyrelsen finans finns
överskott blad annat för medel för oförutsedda medel, ofördelade löner och finansnettot. För
närvarande är kostnaden för upplupna pensionskostnader relativt lågt redovisade jämfört med
budget. Även kapitaltjänstkostnaderna är relativt lågt redovisade vilket beror på att den nya vägen
till centrum inte har slutfakturerats.
För helåret är prognosen ett överskott om 18 mnkr vilket är 8 mnkr mer än budgeterat. Trots att
Social- och omsorgsnämnden kommer att göra ett prognostiserat underskott på 4,0 mnkr så finns det
poster som väger upp delar av resultatet. Bland annat räknas det in att kommunstyrelsens medel för
oförutsett inte utnyttjas fullt ut och att finansnettot till följd av lägre räntekostnader i samband med
låg ränta och lägre låneskuld. Därför prognostiserar kommunen med att klara 8 av de 10 miljoner
som är budgeterade som resultat av kommunens skatter och bidrag. Kommunen kommer att göra en
extra resultatförstärkning på 10 mnkr med anledning av den skatteförstärkning om 10 miljarder som
regeringen beslutade om hösten 2015. För Laxå kommuns del gav det en extra skattetilldelning på 32
miljoner kronor. Av tilldelningen har 22 miljoner planerats in i verksamheten och 10 miljoner
förstärkt resultatet. Sammantaget ger det ett prognostiserat årsresultat på 18 mnkr. Anledningen till
av resultatförstärkningen inte redovisas under året är att påvisa betydelsen av att ordinarie
verksamhet ska vara anpassad till de skatter och bidrag som kommunen tilldelas efter ordinär
skatteunderlagsprognos.
Arbetet med målen fortsätter enligt plan. Investeringsmedlen efter fyra månader har utnyttjats
marginellt.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Kommunstyrelsen §143 Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016
Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2016 Laxå kommun

Beslut
Upprättad delårsrapport 2016 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131 – Revidering av taxa för servicelaget Dnr KS 2016-227
Servicelaget tjänster har sedan några år tillbaka kostat 50 kronor i timmen per person som utfört
tjänst. Oftast åker tre medarbetare ut för att utföra tjänster vilket innebär 150 kronor i timmen.
Servicelaget har även tagit ut en avgift för gräsklippare om den som köper tjänsten inte haft egen.
På grund av arbetsmiljöregler så ska kommunen tillhandahålla gräsklippare.
Förvaltningen har tagit fram förslag på ny taxa á 150 kr i timmen för servicelagets tjänster till
pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Taxan föreslås gälla från den 1 november 2016.

Yrkanden
Kenth Gustafsson (S) yrkar återremiss av ärendet. Detta för att få del av historik och statistik när det
gäller antalet medarbetare som åker på uppdrag och hur kostnaden för brukarna under t.ex. år 2015
sett ut.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag mot förslaget om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för servicelaget
Kommunstyrelsen §146 Revidering av taxa för servicelaget

Beslut
Ärendet återremitteras.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132 – Taxa för hunddagis Dnr KS 2016-229
Laxå kommun har genom finansiering av Samordningsförbundet Sydnärke öppnat ett hunddagis.
Ett förslag till taxa har tagits fram som innebär att en hund på heltid kostar 1500 kronor i månaden.
Har man mer än en hund ges rabatt, två hundar kostar 1800 kronor.
En hund på deltid kostar 750 kronor i månaden och har man två hundar på deltid kostar det 1000
kronor.

Yrkande
Nils-Olof Tivemyr (C) yrkar att taxan förtydligas på följande sätt:
Pris/månad
Heltid: 1 hund
2 hundar
3 hundar
Deltid: 1 hund
2 hundar
3 hundar

Justerare signatur

1 500 kronor
1 800 kronor
2 100 kronor
750 kronor
1 000 kronor
1 250 kronor

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om Nils- Olof Tivemyrs (C) förslag om taxa antas och finner att
kommunfullmäktige beslutar så.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Taxa för hunddagis
Kommunstyrelsen §147 Taxa för hunddagis

Beslut
Taxa för hunddagis antas enligt följande:
Pris/månad
Heltid: 1 hund
2 hundar
3 hundar
Deltid: 1 hund
2 hundar
3 hundar

1 500 kronor
1 800 kronor
2 100 kronor
750 kronor
1 000 kronor
1 250 kronor

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133 – Motion angående minskning av fossila bränslen - svar
Dnr KS 2016-43
Till kommunfullmäktige inlämnades en motion av Ulf Appelkvist (S) och Christer Johansson (S)
angående uppdrag att undersöka om det är möjligt att utvinna värme ur dricksvattensystemet. Enligt
uppgift från Energimyndigheten ska det finnas teknik som klarar detta.
Förvaltningen har gjort sökningar utan att finna någon dokumentation om sådan teknik.
Laxå kommun har idag så gott som fossilfri uppvärmning av hyresbostäder och lokaler. Ett
omfattande arbete har gjorts och görs för att minska energiförbrukning och klimatpåverkan. I arbetet
har sådana åtgärder som ger mest miljönytta för insatta medel prioriterats.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Motion angående fossila bränslen
Motion angående minskning av fossila bränslen
Kommunstyrelsen §144 Motion angående minskning av fossila bränslen

Beslut
Motionen anses besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2016
Dnr KS 2016-216
Vid augusti månads slut finns en obesvarad motion.
Vi augusti månads slut finns sex obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgaförslag augusti 2016
Motioner och medborgarförslag augusti 2016
Kommunstyrelsen §145 Redovisning av motioner och medborgarförslag 2016

Beslut
Informationen anses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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