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2017-06-14

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-20:00

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M) §§67-80, §§82-98
Richard Nygren (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)
Arild Wanche (KD) (ordförande)
Karina Martinsson (KD)
Mats Hård (KD) §§70-98
Tommy Holmquist (S) (vice ordförande)
Hans-Åke Sandberg (S)
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Göran Parmling (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 (--)
Otto Zita (M) ersätter Christofer Carlander (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokollet innehåller paragraferna §§67-98
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Birgitta Pettersson
Anna-Liisa Törmänen

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
2017-06-14

Datum för överklagan

2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-07-08

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 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

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Information gällande Finnerödja skola
Årsredovisning 2016 - Nerikes Brandkår
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Verksamhetsberättelse taxe- och avgiftsnämnden 2016
Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Tertialrapport 30 april 2017
Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Utökad investeringsram för inköp av bilar till social- och omsorgsnämnden
Reviderad programförklaring - Sydnärkes Utbildningsförbund
Revidering av förbundsordning samt reglemente för förbundsdirektionen Sydnärkes Utbildningsförbund
Renhållningsordning
Program för privata utförare
Biblioteksplan 2017-2020
Avgift för tomtmark
Avgifter för etableringsmark
Försäljning av Tivedsgården
Detaljplan för Ekoby Saltängen - antagande
Redovisning av motioner och medborgarförslag 2017
Rapport ej verkställda beslut
Inspektionsprotokoll för Sydnärkes överförmyndarkansli
Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola - svar
Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja - svar
Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Laxå och Brunnsnäs - svar
Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S)
Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med kanalen - anmälan
Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja - anmälan
Motion gällande utbyggnad av förskolan i Hasselfors

Utdragsbestyrkande
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§ 67 - Upprop
Efter förrättat upprop antecknas 29 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68 - Val av justerare
Till justerare utses Birgitta Pettersson (KD) och Anna-Liisa Törmänen (S).
Justering sker den 16 juni 2017 klockan 8.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:
Punkt 3 b
Information om Finnerödja skola
Dnr KS 2016-254
Punkt 31
Motion gällande utbyggnad av förskolan i Hasselfors
Dnr KS 2017-182

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70 – Information gällande Finnerödja skola Dnr KS 2016254
Kommunchef Harry Lundin informerar muntligt om förslag till nybyggnation av Finnerödja skola.
Ärendet tas upp för beslut på extra sammanträde den 21 juni 2017.

Ledamot Mats Hård (KD) deltar från denna punkt.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8 av 43

Protokoll

2017-06-14

Kommunfullmäktige

§ 71 – Årsredovisning 2016 - Nerikes Brandkår Dnr KS 201781
Nerikes brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev
minus -519 tkr (år 2015, 2050 tkr). Omsättningen uppgick till 169 908 tkr (år 2015, 159 154 tkr).

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 - Nerikes brandkår
Årsredovisning 2016 - Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse och revisionsrapport
Kommunstyrelsen § 81 Årsredovisning 2016 - Nerikes Brandkår

Beslut
Årsredovisning 2016 för Nerikes brandkår godkänns.
Förbundsdirektion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72 – Årsredovisning 2016 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2017-85
Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat
2016 blev 1 260 tkr (år 2015, 409 tkr). Omsättningen uppgick till 311 038 tkr (år 2015, 285 789 tkr).

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivels - Årsredovisning 2016 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisionsberättelse 2016
Revisorernas redogörelse 2016
Granskningsapport Årsredovisning 2016
Granskning av delårsrapport 2016
Rapport förstudie systematiskt kvalitetsarbete
Rapport Granskning av profilprogram 2016
Kommunstyrelsen § 82 Årsredovisning 2016 - Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Årsredovisning 2016 för Sydnärkes utbildningsförbund godkänns.
Förbundsdirektion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73 – Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2017-141
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets
resultat 2016 blev minus -32,3 tkr (-996,2 tkr år 2015). Omsättningen uppgick till 6 249,7 tkr (4 400
tkr år 2015)

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2016
Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse
Kommunstyrelsen § 107 Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke godkänns.
Förbundsdirektion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74 – Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Dnr KS 2017-144
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat
2016 blev +181 tkr (+1 532 tkr, år 2015) före avsättning till resultatutjämningsfond. Omsättningen
uppgick till 39 251 tkr (38 159 tkr år 2015)

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016
Protokollsutdrag Sydnärkes kommunalförbund, § 29
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Granskningsrapport årsredovisning
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse för 2016
Kommunstyrelsen § 108 Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Årsredovisning 2016 för Sydnärkes kommunalförbund godkänns.
Förbundsdirektion och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 12 av 43

Protokoll

2017-06-14

Kommunfullmäktige

§ 75 – Verksamhetsberättelse taxe- och avgiftsnämnden 2016
Dnr KS 2017-75
Taxe- och avgiftsnämnden har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat
2016 blev 366 tkr. Omsättningen uppgick till 126 635 tkr (år 2015, 112 805 tkr).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse taxe- och avgiftsnämnden 2016
Verksamhetsberättelse taxe- och avgiftsnämnden 2016
Kommunstyrelsen § 69 Årsredovisning taxe- och avgiftsnämnd 2016

Beslut
Årsredovisning 2016 för taxe- och avgiftsnämnden godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 – Redovisning av kommunalt partistöd 2016 Dnr KS
2017-29
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.

Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016
Redovisning av kommunalt partistöd - Liberalerna
Redovisning av partistöd - Nya Moderaterna
Redovisning av partistöd 2016 - Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd - Vänsterpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd - Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2016 - Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2016 - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet
Kommunstyrelsen § 111 Redovisning av kommunalt partistöd 2016

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77 – Tertialrapport 30 april 2017 Dnr KS 2017-69
Till och med 30 april är resultatet positivt med 11,6 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 6,7 mnkr och då
slutade årsresultatet på +32,4 mnkr. Resultatet för 2016 förstärktes framförallt med extra
skattemedel som en följd av migrationsåtagandet. Nämndernas samlade utfall för årets fyra första
månader är ca 4,3 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. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
har de största överskotten på ca 2,8 mnkr vardera. Överskotten beror på, som nämnts ovan, att
medel för extra satsningar inte har förbrukats under perioden utan kostnader kommer att belasta
verksamheterna senare under året.
Laxå kommun redovisar ett prognostiserat överskott på ca 9 mnkr vid årets slut. Det innebär 2,5
mnkr bättre än det budgeterade resultatmålet på 6,5 mnkr. Överskottet beror på att medel
budgeterade på finansförvaltningen kommer att redovisa ett överskott. Det är främst finansnettot
och medel avsatta för ökade kostnader för hyror/underhåll som redovisar överskott.
Prognosen för årets resultat kan förbättras beroende kostnadsutvecklingen för kommunens
migrationsåtagande. I årsbokslutet 2016 har kommunen satt av pengar för framtida kostnader när
det gäller kommunens migrationsverksamhet. Under året kommer en revidering av kostnadsbehovet
att göras vilket innebär att det finns utrymme att intäktsredovisa delar av avsättningen. Det kan bidra
till ett bättre resultat alternativt göra tillfälliga satsningar inom kommunens olika verksamheter.
I den totala prognosen finns vissa osäkerhetsfaktorer som förändrat behov inom nämndernas
verksamheter samt kostnadsutvecklingen för kommunens samarbetsorganisationer och förbund.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Tertialrapport Laxå kommun 2017
Tertialrapport Laxå kommun 2017
Kommunstyrelsen § 109 Tertialrapport 30 april 2017

Beslut
Upprättad tertialrapport 30 april 2017 för Laxå kommun är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78 – Budget och verksamhetsplan 2018-2020 Dnr KS 201760
Laxå kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2018-2020. 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 ramar som
nämnderna tilldelas är beräknade efter oförändrad verksamhet exklusive löneökningar som
budgeteras centralt i kommunen. De extra medel på 16,5 mnkr, som regeringen tillskjutit i form av
välfärdssatsning 2018, är preliminära och kommer revideras i kommunfullmäktiges budgetbeslut i
november 2018. I budgetförslaget finns 8,8 mnkr avsatta för planeringsreserv och politiska
prioriteringar. Fördelningen och prioritering av dessa medel kommer att beaktas i kommande
budgetdiskussioner under hösten för att sedan beslutas i kommunfullmäktige i november.
Ekonomi- och kvalitetschef Jörgen Petersén föredrar förslag till budget.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar att första att-satsen ändras till preliminär Budget.
Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) ändringsförslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) ändringsförslag. Vidare yrkar Ylva von
Scheele (M) på följande ändringar.
Ändring/förslag: avstyrker en ny kultursatsning. Moderaterna yrkar på att en satsning på kulturen
sker genom en omorganisation av befintlig verksamhet.
Ändring/förslag: vad gäller nybyggnation av Finnerödja skola. Moderaterna yrkar att ett
ombyggnadsalternativ tas fram med kostnadsberäkning, före beslut i frågan och härmed avstyrker
hyreshöjning på 1 724 tkr som står med i budget.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) ändringsförslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ajournering
Mötet ajourneras 18.22-18.26 och återupptas utan nytt upprop.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag på Ylva von Scheeles (M) ändringsförslag. Klas-Göran Vilgren (V)
yrkar avslag på Ylva von Scheeles (M) ändringsförslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns yrkande på att bifalla kommunstyrelsens förslag samt tre
ändringsförslag. Klas-Göran Vilgrens (V) yrkade att första attsatsen ändras till preliminär Budget, med
bifallsyrkande från Kenth Gustafsson (S), Ylva von Scheele (M) samt Bo Rudolfsson (KD). Ylva von
Scheeles (M) två ändringsyrkanden: Ändring/förslag: avstyrker en ny kultursatsning. Moderaterna
yrkar på att en satsning på kulturen sker genom en omorganisation av befintlig verksamhet.
Ändring/förslag: vad gäller nybyggnation av Finnerödja skola. Moderaterna yrkar att ett
ombyggnadsalternativ tas fram med kostnadsberäkning, före beslut i frågan och härmed avstyrker
hyreshöjning på 1 724 tkr som står med i budget.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar så. Ordförande ställer frågan om Klas-Göran Vilgrens (V)
ändringsyrkande bifalls och finner att kommunfullmäktige beslutar så. Ordförande frågar om
kommunfullmäktige bifaller Ylva von Scheeles (M) två ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandena.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse – Budget- och verksamhetsplan 2018-2020 Laxå
Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Kommunstyrelsen § 112 Budget och verksamhetsplan 2018-2020

Beslut
Förslag till preliminär Budget 2018 och verksamhetsplan 2018 - 2020 fastställs.
Skattesatsen fastställs till oförändrade 22,18 kr per intjänad hundralapp.
Styrelsen och nämnderna ska senast i november 2017 upprätta budget och verksamhetsplan för
perioden.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella oförutsedda
behov.
Internräntan för 2018 fastställs till 1,75 %.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
kommunstyrelsen.
Nämnderna ska senast under september inkomma till kommunstyrelsen med anspråk om extra
medel, under förutsättning av verksamheten har påverkats av väsentligt av kvantitativa förändringar
eller andra lagkrav.
Utifrån politiska prioriteringar under hösten 2017, förändrade prognoser i skatteunderlaget samt
reviderad tilldelning av välfärdmiljarderna kan nämndernas budgetramar justeras i
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Ajournering
Mötet ajourneras klockan 18.40-19.00 och återupptas utan nytt upprop

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79 – Utökad investeringsram för inköp av bilar till socialoch omsorgsnämnden Dnr KS 2017-164
Social- och omsorgsverksamheten har behov av att ersätta sin befintliga bilpark med nya bilar.
Ambitionen är att anskaffa bra miljöbilar som är anpassade efter verksamhetens förhållanden. Det är
främst elbilar som är aktuella utifrån den miljödiplomering som kommunen omfattas av. På grund av
en osäker andrahandsmarknad när elbilar är relativt nya på marknaden har kommunen valt att
anskaffa bilar via leasing. Kostnaden blir en driftkostnad som belastar verksamheten direkt.
För att klara särskilt utsatta körförhållanden i ytterområden behöver social- och
omsorgsverksamheten köpa in mer anpassade bilar vilka inte kommer att drivas på el. Verksamheten
kommer därför att köpa bilarna vilket kommer utgöra en investering på totalt 700 tkr.
Driftkostnadsmässigt blir det en relativt lika kostnad för verksamheten om man väljer att leasa eller
bli belastad med ränta och avskrivning. Däremot måste social- och omsorgsnämndens
investeringsutrymme öka med 700 tkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Social- och omsorgsnämndens behov av utökad investeringsram med 700
tkr för anskaffning av nya fordon
Social- och omsorgsnämnden § 57 Utökad investeringsram för inköp av bilar
Kommunstyrelsen § 110 Utökad investeringsram för inköp av bilar till social- och
omsorgsnämnden

Beslut
Social- och omsorgsnämndens investeringsutrymme utökas med 700 tkr för anskaffning av nya
fordon.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80 – Reviderad programförklaring - Sydnärkes
Utbildningsförbund Dnr KS 2017-90
Sydnärkes Utbildningsförbund har lämnat förslag till reviderad programförklaring. Arbetet med att ta
fram ett förslag till reviderad programförklaring har gjorts brett och i samverkan med politiker och
tjänstemän från medlemskommunerna. En viktig förändring är att begreppet ”god ekonomisk
hushållning” är med i det nya förslaget. I den nu gällande programförklaringen saknas text om
ekonomi och ekonomisk hushållning. I övrigt är den reviderade programförklaringen tydligare,
kortare och med ett tydligt fokus på hög utbildningsnivå och en anpassning till framtida
kompetenskrav.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Reviderad programförklaring - Sydnärkes Utbildningsförbund
Förslag till reviderad programförklaring - Sydnärkes Utbildningsförbund
Kommunstyrelsen § 84 Reviderad programförklaring - Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Reviderad programförklaring för Sydnärkes Utbildningsförbund antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81 – Revidering av förbundsordning samt reglemente för
förbundsdirektionen - Sydnärkes Utbildningsförbund Dnr KS
2017-31
Sydnärkes Utbildningsförbund har tagit fram förslag till förändringar i förbundsordning samt
reglemente för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag



Revidering av förbundsordning samt reglemente för förbundsdirektionen - Sydnärkes
Utbildningsförbund
Kommunstyrelsen § 83 Revidering av förbundsordning samt reglemente för
förbundsdirektionen - Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Ändringar i förbundsordning och reglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82 – Renhållningsordning Dnr KS 2017-40
Ett förslag till ny renhållningsordning (med avfallsplan och föreskrifter) har tagits fram av Sydnärkes
kommunalförbund. Förslaget har varit ute på remiss tidigare i år och i remissvaret ställde sig Laxå
kommun positiv till förslaget. Ambitionsnivån ansågs som rimlig och avfallsplanen hade rätt fokus.
Övriga kommuner och Sydnärkes miljöförvaltning har haft smärre synpunkter som i viss mån också
beaktats i slutversionen. I övrigt har man ställt sig positiv till förslaget.
Kommunfullmäktige ska anta den nya renhållningsordningen.

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

Beslutsunderlag











Tjänsteskrivelse - Ny renhållningsordning
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund, § 31, Renhållningsordning
Avfallsplan
Nulägesbeskrivning bilaga 1
Åtgärdsplan bilaga 2
Miljöbedömning bilaga 3
Renhållningsföreskrifter för förbundet
Sorteringsanvisningar
Sammanställning remissvar renhållningsordning
Kommunstyrelsen § 116 Renhållningsordning

Beslut
Renhållningsordningen antas

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83 – Program för privata utförare Dnr KS 2016-42
Kommuner får enligt kommunallagen (KL) lämna över verksamhet till privata utförare. Kommunen är
fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för
verksamhet som bedrivs i egen regi. Genom en ändring i kommunallagen (KL 3:19b) ska
kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så ska kommunen genom
avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnas över.
Enligt KL 3:19 ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats
över till privat utförare.
Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till
en politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt
krav på återkoppling till brukare och allmänhet.
Kravet på program gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men kan i praktiken också innehålla
strategier för den egna verksamheten, särskilt om den agerar i konkurrens med privata utförare.
Programmet ska gälla all den verksamhet som kommuner, landsting och regioner upphandlar, det vill
säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och sjuk-vård, gator
och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och annan infrastruktur etc. Programmet bör
omfatta de kommunala verksamheter som tydligt riktar sig till och rör medborgarna. Det kan handla
om såväl hela verksamheter (t.ex. särskilda boenden för äldre) som delar av en verksamhet med stor
betydelse för medborgaren/brukaren (t.ex. måltidsverksamhet och städning i skolan).
Utifrån kommunallagens anvisningar, om insyn och uppföljning för privata utförare, har Laxå
kommun upprättat ett program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Program för privata utförare
Förslag till Program för insyn och uppföljning av verksamheter som bedrivs av privata
utförare
Kommunstyrelsen § 85 Program för privata utförare

Beslut
Upprättat program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 43

Protokoll

2017-06-14

Kommunfullmäktige

§ 84 – Biblioteksplan 2017-2020 Dnr KS 2017-103
En biblioteksplan för 2017-2020 har arbetats fram. Arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan har
skett i ett samarbete mellan tjänsteman och politikerna i barn- och utbildningsnämndens
dialoggrupp. Gruppen har haft några sammankomster. Efter det har tjänsteman tagit fram förslag till
biblioteksplan. Förslaget har varit för överseende hos dialoggruppen och bibliotekspersonalen.

Beslutsunderlag




Förslag till Biblioteksplan 2017-2020
Barn- och utbildningsnämnden § 32 Biblioteksplan 2017-2020
Kommunstyrelsen § 88 Biblioteksplan 2017-2020

Beslut
Biblioteksplan 2017-2020 med giltighet från och med 1 juli 2017 antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 – Avgift för tomtmark Dnr KS 2017-112
Efterfrågan på villatomter i Laxå kommun ökar försiktigt. För att vi snabbt ska kunna ge besked till de
som efterfrågar tomter bör priser för redan planlagda tomter fastställas samt paketeras med
kostnaden för VA-anslutning. Kunden ska själv inte behöva forska efter den kostnaden.
Bygglovskostnad, el- och fiberanslutning tillkommer. Bygglovskostnaden varierar på grund av
byggnadens storlek och el- och fiberanslutning saknar kommunen rådighet över. Vi bör också i
marknadsföringssyfte ta fram prospekt över samtliga lediga villatomter.

Yrkande
Gustaf Beck-Friis (M) yrkar återremiss på grund av att det är lagstridigt att sälja fast egendom med en
option.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns yrkande om återremiss från Gustav Beck-Friis (M) med bifallsyrkande
från Bo Rudolfsson (KD). Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot att det ska
återremiteras och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Avgifter för tomtmark
Kommunstyrelsen § 86 Avgift för tomtmark

Beslut
Ärendet återremitteras på grund av att det är lagstridigt att sälja fast egendom med en option. Nytt
förslag tas fram.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 – Avgifter för etableringsmark Dnr KS 2017-118
Laxå kommun har under en längre tid fått flera förfrågningar om mindre etableringsytor.
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt markpris för företagsetableringar från 40 kr per
kvadratmeter i planlagda industriområden. De förfrågningar som kommit in avser mindre markytor,
så kallade ”lucktomter” från ca 3 000 kvm upp till ca 7 000 kvm. Dessa tomter är mycket svårsålda
eftersom de dels saknar storlek, men också för att de ligger inklämda mellan andra verksamheter.
Dessa tomter har ändå en viss attraktionskraft till rätt pris. De har i regel stått osålda i flera decennier
och de har heller inga krav på anläggning av gator m m. Om våra så kallade ”lucktomter” ska vara
säljbara till mindre etableringar så är priset avgörande och bör näst intill bara vara symboliskt, t.ex. 5
kr per kvm. Det är bättre att vi får verksamhet som skapar nya jobb än att de ska stå kvar i
kommunens ägo i flera årtionden till. Ett krav vid försäljning bör vara att man bebygger tomten inom
två år, samt att man på egen bekostnad svarar för eventuella anslutningar om ett köp ska vara
möjligt.

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

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Avgifter för etableringsmark
Kommunstyrelsen § 87 Avgifter för etableringsmark

Beslut
Pris fastställs till lägst 5 kronor per kvadratmeter för mindre planlagda etableringsytor på cirka 3 000
kvadratmeter upp till cirka 7 000 kvadratmeter utan krav på infrastrukturåtgärder.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Tomten ska bebyggas inom två år efter köp samt att köparen på egen bekostnad ansvarar för
eventuella anslutningar.
Tidigare fastställt pris per kvadratmeter för planlagd etableringsmark tas bort.
Uppdra åt förvaltningen att bedöma prisbilden för en etablering från fall till fall men som ger
kostnadstäckning för exploatering och infrastrukturåtgärder.

Christer Johansson (S) deltar ej beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 – Försäljning av Tivedsgården Dnr KS 2017-151
Inom ramen för omstruktureringen av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i Laxå
kommun, har diskussioner förts om ett nytt användningsområde för Tivedsgården tillsammans med
företaget Polstjärnan i Sverige AB.
Från 2017-07-01 gäller nya ersättningsnivåer och regler för ensamkommande barn och ungdomar
nationellt. Detta medför att kommunen planerar att starta upp ett stödboende på Tivedsvägen 3438, då HVB-boendet Ester saknar förutsättningar för fortsatt drift. Den största delen av
personalstyrkan på HVB Ester kommer att erbjudas fortsatt tjänstgöring på Stödboendet, vilket
kommer att hanteras i en särskild ordning. För Tivedsgården och HVB Ester innebär förändringen att
det inte kommer att finnas några ensamkommande barn eller ungdomar kvar, från hösten 2017.
Kommunens avtal med Polstjärnan i Sverige AB löper dessutom ut 2017-09-30, då även ungdomarna
på Polstjärnans boende ska flyttas ut till Laxå kommuns stödboende.
Under samtalen med Polstjärnan i Sverige AB har de aviserat att de har för avsikt att tillskapa ett nytt
affärsområde inom företaget. Affärsområdet kommer att bedriva somatisk korttidsvård på uppdrag
av kommuner i Mellansverige. För detta ändamål har Polstjärnan i Sverige AB inventerat
fastighetsmarknaden i Mellansverige och fastnat för det strategiska läget som Tivedsgården innebär.
De ser även möjlighet att rekrytera personal i närområdet och bidra till att Finnerödja stärks som ort.
Laxå kommun genomför nu en utbyggnation av Ramundergården med ytterligare 32 platser, som
innebär att Ramundergården får totalt 64 platser. Centraliseringen innebär samtidigt en strukturell
förändring och det blir nödvändigt med omställning av boendena Tivedsgården och Edegården.
Polstjärnan i Sverige AB är medvetna om kommunens fortsatta planering för äldreomsorgen och
behoven av lokaler tills utbyggnaden av Ramundergården blir klar. De är därför villiga att fortsatt
hyra ut den del av Tivedsgården som social- och omsorgsnämnden kan tänkas ha användning av.
Detta ska i så fall hanteras som en enskild avtalsfråga, parallellt med att processen med eventuell
försäljning fortskrider.
En försäljning av Tivedsgården måste ses som fördelaktigt för Laxå kommun. Att vid den kommande
centraliseringen av särskilt boende till Ramundergården, kunna få fram ett företag som tryggar en
fortsatt verksamhet vid Tivedsgården stämmer bra överens med lokalernas utformning och den
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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tidigare verksamheten får betraktas som optimalt. Förhandlingar har inletts mellan Laxå
kommunfastigheter AB och Polstjärnan i Sverige AB om ett eventuellt ägarbyte av Tivedsgården. För
att ägarbytet ska kunna ske krävs det att kommunfullmäktige i Laxå så beslutar.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt på följande tillägg till
kommunstyrelsens förslag. Att en förutsättning för försäljning är att ett hyresavtal tecknas mellan
social- och omsorgsnämnden och Polstjärnan AB avseende perioden från försäljningsdatum till det
datum då verksamheten flyttar till nya Ramundergården. Hyresnivå och andra för verksamheten
viktiga aspekter ska vara avtalade innan eller i samband med att försäljningskontrakt undertecknas.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till Bo Rudolfssons (KD) yrkande.
Kenth Gustafsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering. Från det att vi
beslutade att Ramundergården ska byggas ut har vi Socialdemokrater uppmärksammat att behovet
av vårdplatser ökar. Vi från Socialdemokraterna har uttryckt att vi vill ha äldreboenden i någon form i
både Finnerödja och Hasselfors. Efter att ut/nybyggnation av Ramundergården är klar har den
styrande minoriteten sagt att en upprustning av den äldre delen är tänkt (detta har vi inte haft uppe
till beslut) och de boende flyttas över till den nya delen under tiden. Vi anser att kommunen
framöver är i behov av Tivedsgården.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag till återremissyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkande från
Bo Rudolfsson (KD) samt ett återremissyrkande från Kenth Gustafsson (S).
Ordförande ställer frågan om ärende ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsens förslag bifalls och finner att kommunfullmäktige
beslutar så. Ordförande ställer frågan om Bo Rudolfssons (KD) tilläggsyrkande bifalls och finner att
kommunfullmäktige beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Försäljning av Tivedsgården
Protokoll Laxå Kommunfastigheter AB 2017-05-16
Begäran om försäljning
Kommunstyrelsen § 113 Försäljning av Tivedsgården

Beslut
Försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB godkänns.
En förutsättning för försäljning är att ett hyresavtal tecknas mellan social- och omsorgsnämnden och
Polstjärnan AB avseende perioden från försäljningsdatum till det datum då verksamheten flyttar till
nya Ramundergården. Hyresnivå och andra för verksamheten viktiga aspekter ska vara avtalade
innan eller i samband med att försäljningskontrakt undertecknas.

Reservation
Tommy Holmquist (S), Hans-Åke Sandberg (S), Ulf Appelkvist (S), Therese Magnusson (S), Kenth
Gustafsson (S), Eva Hermansson (S), Christer Johansson (S), Anna-Liisa Törmänen (S), Göran Parmling
(S) och Ghuncha Alipor (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för återremissyrkandet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 43

Protokoll

2017-06-14

Kommunfullmäktige

§ 88 – Detaljplan för Ekoby Saltängen - antagande Dnr KS
2016-5
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Saltängsområdet, med fokus på hållbar
utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör bland annat för bostadsbebyggelse,
vattenområde, koloniområde och centrumverksamhet.

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

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse - Detaljplan Ekoby Saltängen
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning Ekoby Saltängen
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Trafikbullerutredning Saltängen
Kommunstyrelsen § 115 Detaljplan för Ekoby Saltängen

Beslut
Detaljplan för Ekoby Saltängen, Laxå kommun, antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 89 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2017
Dnr KS 2017-114
Vid april månads slut finns åtta obesvarade motioner. Vi april månads slut finns fem obesvarade
medborgarförslag. Till social- och omsorgsnämnden överlämnades ett medborgarförslag för beslut.
Detta beslut fattades i januari 2017.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgarförslag 2017
Motioner och medborgarförslag april 2017
Kommunstyrelsen § 90 Redovisning av motioner och medborgarförslag 2017

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur
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§ 90 – Rapport ej verkställda beslut Dnr KS 2017-145
Det finns en sammanställning över beslut som inte blivit verkställda första kvartalet 2017.
Sammanställningen visar på totalt två ärenden.
Ett av besluten är inom LSS-verksamheten och avser beslut om kontaktperson. Det saknas lämplig
personal/uppdragstagare för att kunna verkställa beslutet. Det andra beslutet är inom
äldreomsorgen och gäller pernent bostad och blev verkställt den 28 mars 2017.

Beslutsunderlag


Social- och omsorgsnämnden § 48 Rapport ej verkställda beslut 2017

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91 – Inspektionsprotokoll för Sydnärkes
överförmyndarkansli Dnr KS 2017-159
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





Tjänsteskrivelse - Inspektionsprotokoll för Sydnärkes överförmyndarkansli
Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
Rättelse av Länsstyrelsens protokoll
Kommunstyrelsen § 117 Inspektionsprotokoll för Sydnärkes överförmyndarkansli

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92 – Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola svar Dnr KS 2017-89
Motion har inkommit från nya moderaterna att återskapa årskurs 6 i Finnerödja skola.
Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan 3 maj 2017, § 66, och motionen bifalles.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Svar på Motion gällande återskapande av årskurs 6 i Finnerödja skola
Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola
Kommunstyrelsen § 118 Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola - svar

Beslut
Beslut har fattats. Motionen bifalles.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93 – Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja svar Dnr KS 2017-108
Motion har inkommit från Socialdemokraterna att återstarta årskurs 6 i Finnerödja skola.
Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan 3 maj 2017, § 66.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Motion gällande återskapande av årskurs 6 i Finnerödja skola
Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja
Kommunstyrelsen § 119 Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja - svar

Beslut
Förslaget om att starta årskurs 6 i Finnerödja skola bifalles, beslut fattat i kommunfullmäktige. Frågan
om nybyggnation anses besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94 – Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Laxå och
Brunnsnäs - svar Dnr KS 2017-58
Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 205 mellan Brunnsnäs och Laxå har inkommit.
Laxå kommun saknar dock formell rådighet över Länsväg 205 som tillhör Trafikverket. Kommunen
har dock möjlighet att i regionala planer föreslå t.ex. cykelvägar. I regionens cykelplan har Laxå
kommun prioriterat en gång- och cykelväg utmed väg 205 mellan Röfors och Laxå. Så snart medel
anslås i länstransportplanen kommer den delen att byggas. Vi vet däremot inte när Laxå – Röfors
gång- och cykelväg står överst på priolistan. Men i takt med att fler och fler GC-vägar byggs i regionen
så närmar sig Laxå – Röfors ett genomförande. Sträckan Laxå – Röfors får anses vara den viktigaste
delen, eftersom det handlar om arbetspendling i båda riktningarna och studiependling från Röfors till
Laxå.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Laxå och Brunnsnäs
Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Laxå och Brunnsnäs
Kommunstyrelsen § 89 Medborgarförslag gällande cykelväg mellan Laxå och Brunnsnäs - svar

Beslut
Kommunen tar med sig förslaget till regionens cykelplanegrupp och med det anses
medborgarförslaget besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur
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§ 95 – Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S) Dnr
KS 2017-32
Lazarus Kulaba Malingha (S) utses som ersättare i social- och omsorgsnämnden under resterande del
av innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur
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§ 96 – Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med
kanalen - anmälan Dnr KS 2017-162
Från medborgare finns förslag att anordna husbilsplatser längs med kanalen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag - husbilsplatser längs med kanalen

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad
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Utdragsbestyrkande

Sida 41 av 43

Protokoll

2017-06-14

Kommunfullmäktige

§ 97 – Medborgarförslag gällande övergångsställe i
Finnerödja - anmälan Dnr KS 2017-169
Från medborgare finns förslag att det inrättas ett övergångsställe i Finnerödja.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98 – Motion gällande utbyggnad av förskolan i Hasselfors
Dnr KS 2017-182
Från Ylva von Scheele (M) har motion inkommit gällande utbyggnad av förskolan i Hasselfors.

Beslutsunderlag


Motion gällande utbyggnad av förskolan i Hasselfors

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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