Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-21:00

Kunskapens Hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Gustaf Beck-Friis (M)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Frida Eriksson (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Karina Martinsson (KD)
Mats Hård (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)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP) (2:a vice ordförande)
Rolf Johansson (--)
Otto Zita (M) ersätter Christofer Carlander (M)
Mbuche Lameck (M) ersätter Richard Nygren
(M)
Nea Mustonen (KD) ersätter Arild Wanche (KD)
(ordförande)
Kenneth Lantz (V) ersätter Annemo Johansson
(V)

Ej tjänstgörande ersättare
Lennart Eriksson (L)

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Raéd Shaqdih (förbundschef Samordningsförbundet Sydnärke) §§84-87
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokollet innehåller paragraferna §§84-111
Ordförande

_________________________________________________________________
Tommy Holmquist

Justerare

_________________________________________________________________
Kenth Gustafsson
Anette Schön

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
2016-06-15

Datum för överklagan

2016-06-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2016-07-09

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet Sydnärke
Taxe- och avgiftsnämndens årsredovisning 2015
Årsredovisning 2015 – Sydnärkes IT-nämnd
Årsredovisning 2015 – Sydnärkes Utbildningsförbund
Projektplaner - uppdrag från kommunfullmäktige
Redovisning av kommunalt partistöd 2015
Tertialrapport Laxå kommun april 2016
Investeringar 2016 - kommunstyrelsen
Reglemente och bestämmelser om arvoden för förtroendevalda
Val av partiföreträdare
Förändring inom partiföreträdarna
Borgensåtagande för AB Laxåhem
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Kostpolicy
Rapport över ej verkställda beslut 2016
Val av ersättare i Sydnärkes miljönämnd (V)
Val av ersättare i valberedningen (MP)
Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan
Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till Saltängskolan
Medborgarförslag om gång och cykelväg till Saltängsskolan
Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid Saltängsskolan
Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena
Medborgarförslag säker cykel/gångväg till Saltängsskolan
Enkel fråga till Bo Rudolfsson (KD) gällande byggnation

Utdragsbestyrkande

Sida 4 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 - Val av justerare
Till justerare utses Kenth Gustafsson (S) och Anette Schön (KD)
Justering sker den 17 juni 2016 klockan 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande ändringar:
Ärende 21, 22 och 24 stryks.
Tillägg:
Ärende 31 Enkel fråga dnr KS 2016-180

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 – Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2016-130
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årets
resultat 2015 blev -996,2 tkr vilket balanseras mot tidigare ackumulerat resultat som uppgår till 2 439
tkr.
Samordningsförbundet Sydnärke årsredovisning har granskats av revisorerna för verksamhetsåret
2015. Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven om
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.
Raéd Shaqdih, förbundschef Samordningsförbundet Sydnärke, redogör muntligt om förbundets
verksamhet.

Beslutsunderlag






Årsredovisning 2015 - Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 - Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse för år 2015
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015
Kommunstyrelsen §103 Årsredovisning 2015 – Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Sydnärke godkänns.
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöter i detta organ för verksamhetsåret
2015 i enlighet med revisionens tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88 – Taxe- och avgiftsnämndens årsredovisning 2015 Dnr
KS 2016-124
Taxe- och avgiftsnämnden har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årets resultat
för 2015 blev +/- 0.

Beslutsunderlag




Årsredovisning 2015 - Taxe- och avgiftsnämnden
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 - Taxe- och avgiftsnämnden
Kommunstyrelsen §102 Årsredovisning 2015 - Taxe- och avgiftsnämnden

Beslut
Taxe- och avgiftsnämndens årsredovisning för 2015 godkänns
Ansvarsfrihet beviljas för nämnden samt de enskilda ledamöter i detta organ för verksamhetsåret
2015 i enlighet med revisionens tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89 – Årsredovisning 2015 – Sydnärkes IT-nämnd Dnr KS
2016-109
Sydnärkes IT-nämnd har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årets resultat 2015 blev
minus – 1 674 tkr vilket fördelas på respektive medlemskommun. Omsättningen uppgick till 18 907
tkr.

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

Beslutsunderlag




Årsredovisning 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
Kommunstyrelsen §67 Årsredovisning 2015 – Sydnärkes IT-nämnd

Beslut
Årsredovisning 2015 för Sydnärkes IT-nämnd godkänns.
Ansvarsfrihet beviljas för nämnden samt de enskilda ledamöter i detta organ för verksamhetsåret
2015 i enlighet med revisionens tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 90 – Årsredovisning 2015 – Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2016-92
Sydnärkes Utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Årets resultat
2015 blev 409 tkr. Omsättningen uppgick till 285 789 tkr.

Beslutsunderlag






Årsredovisning 2015 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2015 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisonsberättelse för år 2015
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2015
Kommunstyrelsen §65 Årsredovisning 2015 – Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2015 för Sydnärkes Utbildningsförbund
godkänns.
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöter i detta organ för verksamhetsåret
2015 i enlighet med revisionens tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91 – Projektplaner - uppdrag från kommunfullmäktige Dnr
KS 2016-120
I verksamhetsplan och budget för 2015 – 2017 fick barn- och utbildningsnämnden följande uppdrag:
1. Bemanna förskolan utifrån standardkostnad
2. Erbjuda intressenter att driva förskola i alternativ regi.
3.Utreda sammanslagning av fritidshemmen i tätorten
4.Utreda och eventuellt förbereda för en återstart av årskurs 4-6 i Finnerödja skola
5.Utreda att utöka med förskoleklass i Hasselfors
Uppdragen är utredda och redovisade till barn- och utbildningsnämnden.
En sammanfattning av utredningarna finns framtagen.

Beslutsunderlag




Sammanställa projektplaner-uppdrag från kommunfullmäktige tlll BUN
Tjänsteskrivelse - Projektplaner - uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen §86 Projektplaner - uppdrag från kommunfullmäktige

Beslut
Redovisningen gällande projektplaner godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92 – Redovisning av kommunalt partistöd 2015 Dnr KS
2016-83
En redovisning av utbetalat partistöd har lämnats in från partierna Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna Askersund-Laxå, Centerpartiet, Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna. Partistödet har redovisats i
enlighet med upprättat formulär.

Beslutsunderlag











Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Liberalerna
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Centerpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Miljöpartiet de gröna
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Nya Moderaterna
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Sverigedemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Vänsterpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd 2015 - Kristdemokraterna
Tjänsteskrivelse - Redovisning av kommunalt partistöd 2015
Kommunstyrelsen §104 Redovisning av kommunalt partistöd 2015

Beslut
Redovisningen av partistödet 2015 är delgiven. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2016
betalas ut till Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna Askersund-Laxå, Centerpartiet, Arbetarpartiet
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Liberalerna samt Kristdemokraterna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93 – Tertialrapport Laxå kommun april 2016 Dnr KS 201694
Ekonomienheten har sammanställt en tertialrapport för Laxå kommun till och med april 2016. Till och
med 30 april är resultatet positivt med 6,3 mnkr. Det positiva resultatet beror delvis på att
outnyttjade medel för volymreserver och att finansnettot redovisar ett bättre utfall.
Laxå kommun redovisar ett prognostiserat överskott om 7,3 mnkr vid årets slut. Det innebär att det
inte budgeterade målet på +10 mnkr inte uppnås. Intäkterna redovisar ett överskott på 5,6 mnkr vid
årets slut medan kostnaderna redovisar ett underskott på 8,3 mnkr. Orsaken till att kostnaderna och
intäkterna ökar är att kommunen erhåller statsbidrag för att finansiera migrationsåtagandet. Den beräknade budgetavvikelsen på minus 2,7 mnkr vid årets slut beror på ökat behov inom nämndernas
ordinarie verksamheter.
Arbetet med målen fortsätter enligt plan. Investeringsmedlen efter fyra månader har utnyttjats
marginellt.

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

Beslutsunderlag




Tertialrapport 30 april 2016 - Laxå kommun
Tjänsteskrivelse - Tertialrapport 30 april 2016 Laxå kommun
Kommunstyrelsen §100 Tertialrapport Laxå kommun april 2016

Beslut
Upprättad tertialrapport för Laxå kommun till och med april 2016 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94 – Investeringar 2016 - kommunstyrelsen Dnr KS 2016157
Kommunstyrelsen har kommit in med en begäran om investeringar på 650 tkr. Dessa ska användas
till investeringsutgifter för följande poster.
- Plan för blommor, belysning, parkbänkar etc. 250 tkr
- Lekplatser i Hasselfors och Oxhagen 200 tkr
- Skulptur (som tidigare var avsedd för rondellen i Laxå) sätts upp i centrum/resecentrum 100 tkr
- WiFi på centrumtorget 100 tkr
Total kostnad för dessa investeringar är 650 tkr.
I budgeten finns avsatt 300 tkr för kommunstyrelsen att besluta om och 500 tkr för
kommunfullmäktige att besluta om.
Den 25 maj 2016 beslutade kommunstyrelsen att anslå 150 tkr från kommunstyrelsens utrymme för
dessa investeringar. 500 tkr återstår för kommunfullmäktige att besluta om.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) och Therese Magnusson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Investeringar 2016 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen §99 Investeringar 2016 - kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktiges utrymme på 500 tkr tas i anspråk för dessa investeringar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95 – Reglemente och bestämmelser om arvoden för
förtroendevalda Dnr KS 2016-164
Arvodeskommittén har tagit fram förslag på ändringar i Reglemente för kommunalråd,
kommunstyrelsens ordförande, ordförande på minst 40 % av heltid samt oppositionsråd.
Arvodeskommittén föreslår också ändringar i Bestämmelser om arvoden och ersättningar till
kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun.
Ändringarna innebär att det fastställda grundbeloppet utgörs av riksdagsledamotens arvode och
beräkningen av beloppet fastställs därmed i reglerna. Höjning sker 1 juli varje år. Grundbeloppet
kommer från och med 1 juli 2016 vara 43 680 kronor.

Ajournering
Mötet ajourneras klockan 18.23. Mötet återupptas igen klockan 18.27 utan nytt upprop.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att arvodeskommitténs förslag om arvodesbestämmelser ska gälla, vilket
innebär att att 1:e vice ordförande får 20 % av grundbeloppet. Rudolfsson yrkar vidare att ett nytt
uppdrag som politiskt ansvarig för integration och miljöfrågor inrättas. Uppdraget ersätts med 20 %
av grundbeloppet.
Ylva von Scheele (M) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att det behöver beredas mer.

Ajournering
Mötet ajourneras klockan 18.35. Mötet återupptas igen klockan 18.42 utan nytt upprop.

Yrkande
Christer Johansson (S) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) återremiss.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag. Kommunstyrelsens förslag, Bo Rudolfssons (KD) förslag
samt Ylva von Scheeles (M) återremissyrkande.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag emot återremissyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Reglemente och bestämmelser om arvoden för förtroendevalda
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Reglemente för kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande, ordförande på minst 40 %,
oppositionsråd
Kommunstyrelsen §106 Reglemente och bestämmelser om arvoden för förtroendevalda

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96 – Val av partiföreträdare Dnr KS 2016-171
På förslag av moderaterna utses Ylva von Scheele (M) till ny partiföreträdare för moderaterna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97 – Förändring inom partiföreträdarna Dnr KS 2016-171
Med anledning av att en ny majoritet bildats har det tillkommit ett oppositionsparti. Detta innebär
att val av ny partiföreträdare har gjorts av kommunfullmäktige.
När det gäller arvode för oppositionsråd/partiföreträdare så kommer detta att fördelas om från två
partier till tre partier.
Det finns sammanlagt anslaget arvode motsvarande 50 % av grundbeloppet till oppositionen. En
juridisk avstämning har skett med jurist på Sveriges Kommuner och Landsting.

Yrkanden
Kenth Gustafsson (S) yrkar att fördelning av arvodet för partiföreträdare ska beräknas på andelen
mandat i kommunfullmäktige.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Kenth Gustafssons (S) förslag.
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Kommunstyrelsens förslag samt Kenth Gustafsson (S) och
Ylva von Scheeles (M) förslag.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs.
Följande propositionsordning fastställs. De som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja och de
som röstar för Kenth Gustafssons (S) förslag röstar nej.
Voteringen utfaller med 16 ja-röster och 12 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Förändring inom partiföreträdarna
Kommunstyrelsen §108 Förändring inom partiföreträdarna

Beslut
Arvodet för oppositionsråd/partiföreträdare fördelas om till de tre oppositionspartierna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2016-06-15

Voteringslista: §97
Ärende: Förändring inom partiföreträdarna, KS 2016-171
Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

Ja

Ylva von Schéele(M), ledamot
Gustaf Beck-Friis(M), ledamot
Nils-Olof Tivemyr(C), ledamot
Frida Eriksson(C), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Bo Rudolfsson(KD), ledamot
Anette Schön(KD), ledamot
Birgitta Pettersson(KD), ledamot
Karina Martinsson(KD), ledamot
Mats Hård(KD), ledamot
Tommy Holmquist(S), vice ordförande
Hans-Åke Sandberg(S), ledamot
Ulf Appelkvist(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Kenth Gustafson(S), ledamot
Eva Hermansson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Anna-Liisa Törmänen(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Gundega Hallinder(V), ledamot
Sara Pettersson(MP), ledamot
Maud Pettersson(MP), ledamot
Rolf Johansson(--), ledamot
Otto Zita(M), ersättare
Mbuche Lameck(M), ersättare
Nea Mustonen(KD), ersättare
Kenneth Lantz(V), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

Sida
Sida21
1 av
av137
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§ 98 – Borgensåtagande för AB Laxåhem Dnr KS 2016-25
Kommunfullmäktige föreslås fatta nytt beslut angående borgensåtagande med anledning av tidigare
beslut att bygga ut Ramundergården med 32 platser. Det totala lånebeloppet/borgensåtagandet ska
anges. Eftersom det är AB Laxåhem som ska bygga och äga fastigheten ska detta bolag anges som
låntagare i beslutet.

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

Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande - Borgensåtagande AB Laxåhem

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Laxåhems låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 232 853 030 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Borgensåtagandet ska beräknas på respektive skuldebrevs ursprungliga lånebelopp.
Beslutet ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 februari 2016, § 8.
Ylva von Scheele (M), Gustaf Beck-Friis (M), Otto Zita (M) och Mbuche Lameck (M) deltar inte i
beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 99 – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Dnr KS
2016-4
Kommunen har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas fram.
Uppdraget har getts till Sydnärkes byggförvaltning att genomföra arbetet med planen.
LIS-planen har varit ute på granskning under perioden 29 juni - 3 november 2015. Förlängning av
denna period har önskats av några myndigheter och beviljats av kommunen. Under tiden har
synpunkter på några områden inkommit, där det ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden
och där kommunen och länsstyrelsen inte är överens.
Planförslaget har justerats utifrån de synpunkter som inkommit och kartorna har kompletterats med
information om vilka områden, eller delar av områden där länsstyrelsen och kommunen inte är
överens.
LIS-planen ska nu antas, i enlighet med 3 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL).

Yrkanden
Bo Rudolfsson KD) och Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Kommunstyrelsens förslag till LIS-plan
Granskningsutlåtande LIS-plan Laxå
MKB - LIS-plan
Kommunstyrelsen §105 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Beslut
Det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
antas.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 100 – Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå
kommun Dnr KS 2016-110
Laxå kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2017-2019. Planen anger mål
och uppdrag för nämndernas verksamheter och hur detta ska finansieras. Av de skatter och bidrag
som kommunen tilldelas kommer 2 procent att avsättas som budgeterat resultatmål. De extra medel
som regeringen föreslår i vårbudgeten, vilket preliminärt uppgår till 17 mnkr för Laxå kommun 2017,
kommer att fördelas i en reviderad budget under hösten 2016.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) och Anette Schön (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar på följande tillägg: Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten
att under 2 år driva ett försöksprojekt med 6-timmars arbetsdag och heltidslön för undersköterskor
och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Utredningen skall vara klar inför budgetbeslutet i november
2016.
Sara Pettersson (MP) och Arne Augustsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till KlasGöran Vilgrens (V) tilläggsförslag.
Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) tilläggsförslag samt bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) tilläggsförslag samt på följande tillägg: Att
budgeten planeras och hanteras så att ett flertal av kommunens behov de kommande åren kan
täckas istället för bara ett enda. Att Finnerödja skola renoveras och anpassas till befintligt
elevunderlag. Att Hasselfors skola byggs ut för att möta det växande elevunderlaget i förskolan och
att utrymme då skapas för att starta förskoleklass för att avlasta centralortens platsbrist. Att tågen
skall stanna i Finnerödja och Hasselfors igen för att underlätta pendling. Att en säker cykelväg byggs
till Hasselfors och att det skall byggas så att det blir kortaste vägen till Laxå. Vi vill att en säker
cykelväg till Röfors byggs. Äldreboendet och hemtjänsten anpassas efter behov.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) förslag till tilläggsyrkande.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 20.26. Mötet återupptas klockan 20.33 utan nytt upprop.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns följande förslag: Kommunstyrelsens förslag till beslut. Tilläggsyrkande
från Klas-Göran Vilgren (V) med bifall från Sara Pettersson (MP), Arne Augustsson (C), Kenth
Gustafsson (S), Ylva von Scheele (M) samt Bo Rudolfsson (KD) samt tilläggsyrkande från Ylva von
Scheele (M).
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att
kommunfullmäktige beslutar så.
Ordförande ställer frågan om Klas-Göran Vilgrens (V) tilläggsyrkande antas och finner att
kommunfullmäktige beslutar så.
Ordförande ställer frågan om Ylva von Scheeles (M) tilläggsyrkande antas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.

Beslutsunderlag




Budget och VEP 2017-2019
Tjänsteskrivelse - Budget och VEP 2017-2019
Kommunstyrelsen §101 Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun

Beslut
Förslag till Budget 2017 och verksamhetsplan 2017 - 2019 fastställs.
Skattesatsen fastställs till oförändrade 22,18 kr per intjänad hundralapp.
Styrelsen och nämnderna ska senast i november 2016 upprätta budget och verksamhetsplan för
perioden.
Enheter som har behov av att använda vikarier ska budgetera för detta.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella oförutsedda
behov.
Internräntan för 2017 fastställs till 3,5 %.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
kommunstyrelsen.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige
Budgetjustering för faktiska volymer per 30 juni 2017 och utifrån upprättad resursfördelningsmodell
sker vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Justeringen görs på halvårsbasis.
Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
Komplettering av budget 2017 görs senast i kommunfullmäktige november 2016, då eventuella
justeringar från staten görs samt fördelning av investeringsmedel och eventuellt kompletterande
uppdrag.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att under 2 år driva ett försöksprojekt med 6timmars arbetsdag och heltidslön för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.
Utredningen skall vara klar inför budgetbeslutet i november 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 101 – Kostpolicy Dnr KS 2016-166
Den av fullmäktige antagna kostpolicyn för förskola och skola ska revideras och den tidigare antagna
upphör. Kostpolicyns innehåll är omarbetat till nu gällande lagar och riktlinjer samt att målet för
ekologiska livsmedel ökas till 50 % senast år 2020.
Kostpolicyn gäller från 1 juli 2016 och ska revideras år 2020.

Beslutsunderlag





Kostpolicy - Förskola och skola i Laxå kommun
Barn- och utbildningsnämnden § 61
Tjänsteskrivelse - Kostpolicy
Kommunstyrelsen §107 Kostpolicy

Beslut
Reviderad kostpolicy antas och samtidigt upphör den tidigare att gälla. Revidering ska ske år 2020.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 102 – Rapport över ej verkställda beslut 2016 Dnr KS 2016153
Det finns en sammanställning av beslut som inte blivit verkställda, gällande första kvartalet 2016.
Sammanställningen visar på totalt åtta ärenden, där sex är inom äldreomsorgen och gäller
permanent bostad. Av dessa är fyra verkställda, en har avlidit och det återstår endast en som inte har
fått sitt beslut verkställt.
Inom LSS-verksamheten finns två beslut, där båda gäller ansökan om kontaktperson.

Beslutsunderlag


Rapport över ej verkställda beslut 2016 - första kvartalet

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 103 – Val av ersättare i Sydnärkes miljönämnd (V) Dnr KS
2016-38
På förslag från Miljöpartiet utses David Tverling (V) till ersättare i Sydnärkes miljönämnd under
resterande tid av innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 104 – Val av ersättare i valberedningen (MP) Dnr KS 201673
På förslag från Miljöpartiet utses Linda-Mari Hartman (MP) till ersättare i valberedningen under
resterande del av mandatperioden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 105 – Medborgarförslag gällande cykeltak vid
Centralskolan Dnr KS 2016-161
Från medborgare finns förslag om ett cykeltak vid Centralskolan.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande cykeltak vid Centralskolan

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 106 – Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till
Saltängskolan Dnr KS 2016-172
Från medborgare har förslag om säker gång/cykelbana till Saltängsskolan inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande cykel/gångbana till Saltängskolan

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 107 – Medborgarförslag om gång och cykelväg till
Saltängsskolan Dnr KS 2016-167
Från medborgare har förslag om säker gång/cykelväg till Saltängsskolan inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om gång och cykelväg till Saltängsskolan

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 108 – Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid
Saltängsskolan Dnr KS 2016-168
Från medborgare har förslag om ny infart för taxi och buss vid Saltängsskolan inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om ny infart för buss och taxi vid Saltängsskolan

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 109 – Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till
Ågrena Dnr KS 2016-173
Från medborgare har förslag om säker gång/cykelväg till Ågrena inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 110 – Medborgarförslag säker cykel/gångväg till
Saltängsskolan Dnr KS 2016-174
Från medborgare har förslag om säker gång/cykelväg till Saltängsskolan inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag säker cykel/gångväg Saltängsskolan

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
--------------------------------Tommy Holmquist (S), ordförande, överlämnar uppdraget att hålla i mötet till 2:e vice ordförande
Maud Pettersson (MP).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36 av 37

Protokoll

2016-06-15

Kommunfullmäktige

§ 111 – Enkel fråga till Bo Rudolfsson (KD) gällande
byggnation Dnr KS 2016-180
Tommy Holmquist (S) ställer frågan om varför det förslag till byggnation som inkom för ett år sedan
avisades samt hur detta förslag stod sig kostnadsmässigt i förhållandet till AB Laxåhems förslag.
Bo Rudolfsson (KD) lämnar ett muntligt svar.

Beslutsunderlag


Enkel fråga till Bo Rudolfsson

Beslut
Frågan är besvarad.
Tommy Holmquist (S), ordförande, övertar mötet igen.
Ordförande önskar alla ledamöter en skön sommar och på återseende i höst.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 37 av 37

