Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-19:00

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Nils-Olof Tivemyr (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)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Ghuncha Alipour (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP) (2:e vice ordförande)
Rolf Johansson (--)
Mbuche Lameck (M) ersätter Christofer
Carlander (M)
Ulla-Britt Karlsson (C) ersätter Frida Eriksson (C)
Nea Mustonen (KD) ersätter Mats Hård (KD)
Göran Parmling (S) ersätter Christer Johansson
(S)

Lennart Eriksson (L)

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef) §§1-6
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Margaretha Zetterlund (skolchef) §§1-4
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Protokollet innehåller paragraferna §§1-26
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Ulf Appelkvist
Rolf Johansson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

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

Kommunfullmäktige
2017-02-22

Datum för överklagan

2017-02-24

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-03-18

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Samverkansdokument Kunskapslyft för barn och unga 2016-2022
Social- och omsorgsnämndens begäran om ekonomiskt tillskott 2016
Revidering av budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Revidering av taxa för Servicelaget
Finnerödja utvecklingsplan
Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Ljusnarsbergs kommuns inträde i gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Rapport över ej verkställda beslut 2016
Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan - svar
Medborgarförslag om gång och cykelväg till Saltängsskolan - svar
Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid Saltängsskolan - svar
Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till Saltängskolan - svar
Medborgarförslag gällande säker cykel/gångväg till Saltängsskolan - svar
Medborgarförslag gällande utegym i Hasselfors - svar
Medborgarförslag gällande duschrummen i idrottshallen - anmälan
Motion gällande kommunalt naturreservat Midsommarberget Laxå
Avsägelse av uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt ersättare i
valberedningen, kommunstyrelsen och social- och omsorgsnämnden (S)
Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 2:e vice ordförande i Sydnärkes
miljönämnd (C)
Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S)
Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S)
Val av ersättare i valberedningen, kommunstyrelsen och social- och
omsorgsnämnden (S)
Val av ledamot samt 2:e vice ordförande i Sydnärkes miljönämnd (C)

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 2 - Val av justerare
Till justerare utses Ulf Appelkvist (S) och Rolf Johansson (-).
Justering sker den 24 februari 2017, klockan 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 3 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 4 – Samverkansdokument Kunskapslyft för barn och unga
2016-2022 Dnr KS 2016-257
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 24 oktober 2016 att till kommunfullmäktige
överlämna, för kännedom, regionens Samverkansdokument Kunskapslyft för barn och unga 20162022.
Detta dokument delges kommunfullmäktige.
Skolchef Margaretha Zetterlund informerar kommunfullmäktige om samverkansdokumentet samt
den skolsatsning som just nu genomförs i Laxå kommun.

Beslutsunderlag


Samverkansdokument Kunskapslyft för barn och unga 2016-2022

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 5 – Social- och omsorgsnämndens begäran om ekonomiskt
tillskott 2016 Dnr KS 2016-94
Social- och omsorgsnämnde

n har begärt att få sitt beräknade underskott på cirka 4 mnkr kompenserat av medel från
kommunstyrelsen. Laxå kommun tillämpar ingen princip/regelverk om hur över och underskott ska
hanteras mellan åren. Utgångspunkten är att varje nämnd ska hantera sin tilldelade ram utifrån
stram budgetstyrning. Det innebär att vid avvikelse från budgeten ska en beskrivning/analys av
underskottet göras och en åtgärdsplan upprättas. Social- och omsorgsnämnden har under året gjort
en genomlysning av verksamheten och utifrån det påbörjat ett arbete med olika åtgärder för att
anpassa verksamheten till kommande budgetplan. Den hanteringen av budgetavvikelse är att
betrakta som föredömlig.
En budget är en kvalificerad gissning om hur mycket verksamheten kommer att kosta under
kommande period, En tilldelad budget/ram beskriver hur mycket verksamheten bör kosta utifrån
olika standardberäkningar som är satta från kommunens komplexitet. Verkligheten kan givetvis
variera där nämnden avsätter en planeringsreserv för att möta variationerna. En förändring av
tilldelad ram bör ske först när nämndens verksamhetsuppdrag förändras väsentligt, vilket också ska
hanteras i kommunens årliga budgetprocess. Att införa en årlig kompensation av nämnderna
underskott skulle skapa en praxis som inte är gynnsam för kommunens ekonomiska utveckling. Det
finns en risk att incitamenten med att arbeta med analys och åtgärder för utveckling och
effektivisering av verksamheten skulle hämmas. Istället borde ett regelsystem arbetas fram där
nämnderna får hantera sina eventuella över- och underskott mellan åren.

Justerare signatur

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 13 Social- och omsorgsnämndens begäran om ekonomiskt tillskott 2016
Tjänsteskrivelse - Social- och omsorgsnämndens begäran om ekonomiskt tillskott 2016
Social- och omsorgsnämnden § 93

Beslut
Kommunfullmäktige avslår, utifrån ovan resonemang, social- och omsorgsnämndens begäran om
kompensation för prognostiserat underskott om ca 4 mnkr för år 2016.

Anette Schön (KD), Nils-Olof Tivemyr (C), Ulla-Britt Carlsson (C), Rolf Johansson (-), Anna-Liisa
Törmänen (S), Ulf Appelkvist (S) och Gundega Hallinder (V) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 6 – Revidering av budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Dnr KS 2016-110
I november fastställde kommunfullmäktige budget- och verksamhetsplan för Laxå kommun för
tidsperioden 2017-2019. Budgeten och verksamhetsplanen är en revidering av den av fullmäktige
beslutade i juni 2016. Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar ständigt
nya skatteprognoser under året där hänsyn tas till konjunktur- och befolkningsförändringar. Laxå
kommuns budgetplan för 2017-2019 bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade i
oktober samt det antagande om befolkningsprognos som kommunen själv bedömer. Den
skatteunderlagsprognos som SKL presenterade i december 2016 innefattar ett slutgiltigt invånarantal
för kommunen, från 1 november, samt justering för kommande konjunkturutveckling.
I det förslag till reviderad budget som utgår från decembers skatteunderlagsprognos ges ett totalt
utrymme för politiska prioriteringar på 3,5 mnkr för 2017, 1,1 mnkr 2018 och 0,8 mnkr för 2019. Del
av utrymmet för 2017 kan användas för att kompensera tillfälliga kostnadsökningar inom
nämndernas verksamhetsområden. Förslag är att social- och omsorgsnämnden kompenseras med ett
ramtillskott på 1,4 mnkr för ökade LSS -kostnader. Utrymmet föreslås också användas till att
kompensera kommunstyrelsen med ett ökat ramtillskott på en miljon för ökade kostnader till
Sydnärkes IT på grund av satsning på ny IT-plattform. Det resterade utrymmet för 2017 på 1,1 mnkr
bör ligga kvar och användas som reserv till eventuella förändringar i kommande
skatteunderlagsprognoser. Detsamma bör gälla för de angivna utrymmena för åren 2018-2019.
En ytterligare ramjustering kommer att göras för nämndernas löneökningar 2016. I Laxå kommun
fördelas lönerna till nämnderna efter faktiskt utfall. Eftersom Kommunals löneförhandlingar blev
klara i slutet av år 2016 hann detta inte justeras i den reviderade budgeten som beslutades i KF i
november. Nämnderna kompenseras med följande belopp för löneökningar 2016. Beloppen
omfördelas från avsatta medel från finansförvaltningen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Övriga ramjusteringar för 2017 är de satsningar som tidigare beslutats i kommunfullmäktige i
november 2016, bland annat satsningar på skolan, äldreomsorg samt gator och vägar (se bifogad
tabell ramjusteringar 2017). Justeringen till nämndernas ramar sker från centralt finansierade konton
för att tydliggöra nämndernas ansvar för uppdragen.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 12 Revidering av budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Tjänsteskrivelse - Revidering av budget och verksamhetsplan 2017-2019
Ny reviderad ramtilldelning
Social- och omsorgsnämnden § 133

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ny ramtilldelning för nämnderna för 2017 enligt bifogat förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7 – Revidering av taxa för Servicelaget Dnr KS 2016-227
Servicelagets taxa har varit 50 kr per person/timme, Detta gäller vid gräsklippning, snöskottning samt
övriga tjänster. Därutöver har kommunen tagit ut 75 kr för vanlig gräsklippare och 100 kr för
åkgräsklippare per klippning.
För att förenkla har förslag på ny taxa tagits fram. Förslaget på ny taxa är 150 kr i timmen för
Servicelagets tjänster till pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att hur
många som utför tjänsten inte påverkar kostnaden.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tommy Holmquist (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Hermansson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag, dels
avslag till kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 14 Revidering av taxa för Servicelaget
Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för servicelaget
Svar på återremiss taxa servicelaget

Beslut
Ny taxa på 150 kr i timmen för Servicelagets arbetsinsatser antas. Taxan gäller från och med 1 mars
2017.
Förändringen utvärderas efter år 2017.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8 – Finnerödja utvecklingsplan Dnr KS 2016-194
Under år 2016 har en arbetsgrupp bestående av boende och företagare i Finnerödja samt
representanter för Laxå kommun arbetat fram en utvecklingsplan för Finnerödja. Arbetet har letts av
biträdande stadsarkitekt Tobias Jansson. Utvecklingsplanen bygger, förutom på arbetsgruppens
möten, på den enkät som fanns tillgänglig för allmänheten under sommaren 2016. Enkäten
genererade cirka 200 svar och har därför varit ett gediget och viktigt underlag för arbetsgruppens
arbete. I slutet av året presenterades arbetsgruppens förslag till utvecklingsplan för finnerödjaborna
vid ett stormöte. Responsen var mycket positiv. Utvecklingsplanen ska efter fastställande av
kommunfullmäktige vara underlag för en handlingsplan som konkret visar hur den vision som
uttrycks i utvecklingsplanen ska förverkligas.

Yrkanden
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande: att kommunen
skall arbeta för att arbeta för tågstopp. Under bebyggelse och trafik rubriken
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan klockan 18.17-18.23 och återupptas utan nytt upprop.

Yrkande
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) tilläggsyrkande.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar avslag till Ylva von Scheeles (M) tilläggsyrkande.
Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns fyra yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag samt ett
tilläggsyrkande från Ylva von Scheele (M).
Ordfröande ställer frågan om fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och finner att
mötet beslutar så. Ordförande ställer frågan om fullmäktige beslutar att anta tilläggsyrkande och
finner att mötet avslår detta.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 15 Finnerödja utvecklingsplan
Tjänsteskrivelse - Finnerödja utvecklingsplan
Förslag till Finnerödja Utvecklingsplan

Beslut
Utvecklingsplan Finnerödja fastställs.

Reservation
Ylva von Scheele (M) och Richard Nygren (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ylva von
Scheeles yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 9 – Ändring av förbundsordning för Sydnärkes
kommunalförbund Dnr KS 2016-248
Direktionen i Sydnärkes kommunalförbund har hos medlemskommunerna i beslut från den 14
oktober 2016, § 74, begärt att två förändringar av förbundsordningen genomförs.
10 § föreslås ändras till att omfatta två samrådsmöten per år. Dessa möten ska ske i samband med
att delårsrapport respektive bokslut. Därutöver ska samråd ske och information ges i den omfattning
som behovet påkallar.
§ 14 föreslås ändas avseende datum då delårsrapport upprättas. Förbundet skall upprätta
delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 16 Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Förslag till Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Förbundsordningen för Sydnärkes Kommunalförbund gällande ändringar av § 10 och § 14 fastställs
enligt ovan.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 10 – Ljusnarsbergs kommuns inträde i gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice Dnr KS 2016-280
Efter att Ljusnarsbergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat
samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställs.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen § 17 Ljusnarsbergs kommuns inträde i gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Tjänsteskrivelse - Ljusnarbergs kommuns inträde i gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Missiv till medlemmarna
Förslag till Samverkansavtal
Förslag till Reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun
avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och översättarservice med giltighet från
och med 2017-04-01,
att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice,
att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs
kommun, Laxå kommun och Lindesbergs kommun upphör när det nya samverkansavtalet träder i
kraft,

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt
att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, Kumla,
Hallsbergs, Laxå, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11 – Rapport över ej verkställda beslut 2016 Dnr KS 2016153
Det finns en sammanställning av beslut som inte blivit verkställda, gällande fjärde kvartalet 2016.
Sammanställningen visar på totalt tre ärenden. Ett av besluten är inom LSS-verksamheten och avser
beslut om kontaktperson. Det saknas lämplig personal/uppdragstagare för att kunna verkställa det
beslutet. Två beslut är inom äldreomsorgen och gäller permanent bostad. Det ena ärendet blev
verkställt den 31 oktober 2016. Vid det andra beslutet har den enskilde blivit erbjuden en
boendeplats, men tackat nej.

Beslutsunderlag


Social- och omsorgsnämnden § 10

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12 – Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan
- svar Dnr KS 2016-161
En medborgare har i ett medborgarförslag föreslagit att man tar delar av taket från cykel-parkeringen
vid tågstationen och flyttar det till Centralskolan alternativt att kommunen köper en ny till
Centralskolan. Det saknas idag en cykelparkering med tak vid Centralskolan och medborgaren anser
att en sådant behövs. Frågan har stämts av med Laxå Kommunfastigheter AB som anser att den bästa
lösningen är inköp av en ny cykelparkering och man har även tagit fram en budgetkalkyl. Avstämning
av behov har även gjorts med rektorn för skolan. Enligt förslaget tillskapas 48 platser som är under
tak. Kostnaden inklusive montage beräknas till 193 000 kronor. Det finns ett behov av cykelparkering
under tak vid Centralskolan varför medborgarförslaget föreslås bifallas.

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 22 Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan
Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan

Beslut
Medborgarförslaget att bygga ny cykelparkering vid Centralskolan bifalls. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att beställa inköp och montage av cykelparkeringen från Laxå kommunfastigheter AB.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13 – Medborgarförslag om gång och cykelväg till
Saltängsskolan - svar Dnr KS 2016-167
Medborgarförslag om säker cykelväg till Saltängsskolan har inkommit. Förslaget innebär bl.a. att
cykelvägen förlängs längs Tivedsvägen till Saltängsskolan samt säkra övergångsställen till
förskolegården samt skolgården. Trafiksäkra cykel- och gångvägar till våra skolor är viktiga.
Förvaltningen tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB kommer därför att se över olika
alternativ och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan.

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 18 Säker cykel-/gångväg till Saltängsskolan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om gång och cykelväg till Saltängsskolan
Medborgarförslag om gång och cykelväg till Saltängsskolan

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB se över olika alternativ
och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan.
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 14 – Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid
Saltängsskolan - svar Dnr KS 2016-168
Medborgarförslag har inkommit gällande ny infart/parkering för taxi och buss vid Saltängsskolans
övre parkering. Förslaget innebär att barnen slipper gå längs med Tivedsvägen, utan kan gå runt
gymnastiksalen och in på skolgården. Åtgärden är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd för skolans elever.
Förslaget överlämnas till Laxå kommunfastigheter AB för kostnadsberäkning. Åtgärden läggs sedan in
i kommunens investeringsplan.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 23 Ny infart för taxi och buss vid Saltängsskolan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid Saltängsskolan
Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid Saltängsskolan

Beslut
Förslaget överlämnas till Laxå kommunfastigheter AB för kostnadsberäkning. Detta för att ett
underlag ska tas fram för att kommunen ska kunna fatta beslut därefter. Medborgarförslaget anses
härmed besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 15 – Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till
Saltängskolan - svar Dnr KS 2016-172
Medborgarförslag om säker cykelväg till Saltängsskolan har inkommit. Förslaget innebär bl.a. att
cykelvägen förlängs längs Tivedsvägen till Saltängsskolan samt säkra övergångsställen till
förskolegården samt skolgården. Trafiksäkra cykel- och gångvägar till våra skolor är viktiga.
Förvaltningen tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB kommer därför att se över olika
alternativ och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan. En säker
buss- och taxianslutning vid skolan är redan beställd av Laxå kommunfastigheter AB och kommer att
läggas in i investeringsplanen.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 19 Säker cykel-/gångväg till Saltängsskolan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till Saltängskolan
Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till Saltängskolan

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB se över olika alternativ
och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan. Medborgarförslaget
anses härmed besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 16 – Medborgarförslag gällande säker cykel/gångväg till
Saltängsskolan - svar Dnr KS 2016-174
Medborgarförslag om säker cykelväg till Saltängsskolan har inkommit. Förslaget innebär bl.a. att
cykelvägen förlängs längs Tivedsvägen till Saltängsskolan samt säkra övergångsställen till
förskolegården samt skolgården. Trafiksäkra cykel- och gångvägar till våra skolor är viktiga.
Förvaltningen tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB kommer därför att se över olika
alternativ och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 20 Säker cykel-/gångväg till Saltängsskolan
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande säker cykel/gångväg till Saltängsskolan
Medborgarförslag säker cykel/gångväg Saltängsskolan

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Laxå Kommunfastigheter AB se över olika alternativ
och arbeta fram ett förslag till en säker gång- och cykelväg till Saltängsskolan. Medborgarförslaget
anses härmed besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 17 – Medborgarförslag gällande utegym i Hasselfors - svar
Dnr KS 2016-182
Ett stort antal personer boende i Hasselfors har gemensamt lämnat in ett medborgarförslag där man
önskar att kommunen bygger ett utegym vid Lillängen i Hasselfors.
Under tidig vår 2017 kommer ett utvecklingsprojekt initieras motsvarande de som gjorts för centrala
Laxå och Finnerödja. Utvecklingsprojektet kommer att genomföras tillsammans med representanter
för boende i Hasselfors och i dialog med samtliga som bor i orten. Utifrån erfarenheter från
Finnerödjaprojektet bör ett visionsdokument kunna vara färdigt senhösten 2017 och en
handlingsplan någon månad senare. En viktig del i ett sådant arbete är att ta fram förslag på insatser
som höjer trivsel och ortens attraktivitet. Ett utegym är ett mycket gott exempel på en sådan insats.
I fastställd budget och verksamhetsplan finns dessutom medel, 500 000 kronor, avsatta för den typen
av insatser och för att de snabbt ska kunna genomföras. Med tanke hur nära uppstarten av
utvecklingsprojekt Hasselfors ligger i tiden bör frågan om ett utegym sättas in i det sammanhanget.
Därför förslås KS/KF besluta att ge den framtida projektgruppen, där även kommunchefen är
representerad, i uppdrag att lämna förslag på beslut angående medborgarförslaget.
Medborgarförslaget bör alltså ställas i det sammanhanget och kostnaden bör ställas mot andra
förslag som kommer fram inom ram för utvecklingsgruppens arbete. I medborgarförslaget föreslås
att kontakt tas med Setra Group för att hålla kostnaderna nere. Det kan vara ett bra förslag som
utvecklingsgruppen bör beakta i sitt arbete.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till medborgarförslaget. Vidare yrkas att kommunfullmäktige
beslutar att det investeras i ett utrgym i Hasselfors i år, 2017. Vidare föreslås kommunfullmäktige
besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beställa och montera utegymmet från Laxå
kommunfastigheter AB
Göran Parmling (S) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag, om bevarande av
medborgarförslaget, med bifallsyrkande från Bo Rudolfsson (KD), dels Ylva von Scheeles (M) förslag
om bifall till medborgarförslaget.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 21 Medborgarförslag gällande utegym i Hasselfors - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande utegym i Hasselfors
Medborgarförslag gällande utegym i Hasselfors

Beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ge direktiv till projektgruppen för utvecklingsprojekt Hasselfors
att särskilt beakta medborgarförslag angående utegym i sitt arbete med att ta fram visionsdokument
och handlingsplan för orten. Projektgruppen ska lämna förslag på beslut angående
medborgarförslaget. Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 18 – Medborgarförslag gällande duschrummen i
idrottshallen - anmälan Dnr KS 2016-271
Från medborgare finns förslag om att duschrummen i idrottshallen förses med väggar eller
duschdraperier. Kommunfullmäktige har enligt § 30 i arbetsordningen möjlighet att överlämna beslut
av medborgarförslag till nämnd eller styrelse. Kommunfullmäktiges presidium föreslår att detta
medborgarförslag överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande duschrummen i idrottshallen
Medborgarförslag gällande duschrummen i idrottshallen

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för beslut.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 19 – Motion gällande kommunalt naturreservat
Midsommarberget Laxå Dnr KS 2017-33
Motion angående bildande av kommunalt naturreservat Midsommarberget inkom 2 februari 2017,
från Klas-Göran Vilgren (V) och Gundega Hallinder (V).

Beslutsunderlag


Kommunalt naturreservat Midsommarberget Laxå

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 20 – Avsägelse av uppdrag som ersättare i social- och
omsorgsnämnden (S) Dnr KS 2017-10
Regina Hermansson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden - Regina Hermansson (S)

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Regina Hermansson (S) för den tid hon haft sitt uppdrag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 21 – Avsägelse av uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, samt ersättare i valberedningen,
kommunstyrelsen och social- och omsorgsnämnden (S) Dnr
KS 2017-32
Andja Kokalovic (S) avsäger sig alla sina uppdrag i Laxå kommun. Uppdragen är följande: ordinarie
ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i valberedningen, kommunstyrelsen och social- och
omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag - Andja Kokalovic (S)

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Andja Kokalovic (S) för den tid hon haft sina uppdrag.
Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning, för att utse ny ledamot
i kommunfullmäktige.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 22 – Avsägelse av uppdrag som ledamot samt 2:e vice
ordförande i Sydnärkes miljönämnd (C) Dnr KS 2017-19
Kjell Schlyter (C) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot samt 2:e vice ordförande i Sydnärke
miljönämnd.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ledamot i Sydnärkes miljönämnd - Kjell Schlyter (C)

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Kjell Schlyter (C) för den tid han haft sitt uppdrag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 23 – Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S) Dnr
KS 2016-39
Kenth Gustafsson (S) utses till ersättare i social- och omsorgsnämnden under resterande del av
innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 24 – Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S) Dnr
KS 2017-10
Ingegärd Magnusson (S) utses till ersättare i social- och omsorgsnämnden under resterande del av
innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 25 – Val av ersättare i valberedningen, kommunstyrelsen
och social- och omsorgsnämnden (S) Dnr KS 2017-32
Till dagens sammanträde finns inga förslag till val till dessa uppdrag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34 av 35

Protokoll

2017-02-22

Kommunfullmäktige

§ 26 – Val av ledamot samt 2:e vice ordförande i Sydnärkes
miljönämnd (C) Dnr KS 2017-19
Nils-Olof Tivemyr (C) utses till ordinarie ledamot i Sydnärkes miljönämnd under resterande del av
innevarande mandatperiod.
Nils-Olof Tivemyr (C) utses till 2:e vice ordförande i Sydnärkes miljönämnd under resterande del av
innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35 av 35

