Protokoll

2017-11-15

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30-18:30

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Christofer Carlander (M)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Frida Eriksson (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Arild Wanche (KD) (ordförande)
Karina Martinsson (KD)
Tommy Holmquist (S) (vice ordförande)
Hans-Åke Sandberg (S)
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Göran Parmling (S)
Ghuncha Alipour (S) §§152-167
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Maud Pettersson (MP) (2:e vice ordförande)
Johan Persson (SD) §163
Rolf Johansson (--)
Otto Zita (M) ersätter Gustaf Beck-Friis (M)
Nea Mustonen (KD) ersätter Mats Hård (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Lantz (V) §§151-167

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Tanja Hougaard (revisor)
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Protokollet innehåller paragraferna §§147-167
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Hans-Åke Sandberg
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
2017-11-15

Datum för överklagan

2017-11-17

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-12-09

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 147
§ 148
§ 149
§ 150
§ 151
§ 152
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännade av dagordning
Skattesats 2018
Reglementet för kommunstyrelsen
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017
Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Val av ersättare för revisor för Sydnärkes Utbildningsförbund
Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Sydnärke
Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja - svar
Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige
Rapport ej verkställda beslut
Val av ersättare i styrelsen för Bolaget för Vätternvatten
Val av ersättare för stämmoombud för Bolaget för Vätternvatten
Val av stämmombud för Inera AB
Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid Björkhagen - anmälan
Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå kommun - anmälan
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i social- och omsorgsnämnden och
ersättare i kommunfullmäktige (MP)

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148 - Val av justerare
Till justerare utses Hans-Åke Sandberg (S) och Anette Schön (KD).
Justering sker den 17 november 2017, klockan 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150 – Skattesats 2018 Dnr KS 2017-60
Laxå kommuns fullmäktigebeslut om budget- och verksamhetsplan för år 2018-2020 kommer att
flyttas från november till december 2017. Det innebär att beslut om 2018 års skattesats, som enligt
kommunallagen måste fastställas senast i november året innan, kommer att behandlas i ett särskilt
beslut.
Utifrån Laxå kommuns ekonomiska läge samt de skatteprognoser som publiceras från Sveriges
kommuner och landsting görs bedömningen att kommunens skattesats på 22.18 kronor kan
bibehållas oförändrad även under år 2018.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) och Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen § 194 Skattesats 2018
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2018

Beslut
Skattesatsen för Laxå kommun år 2018 fastställs till oförändrad 22.18 kronor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151 – Reglementet för kommunstyrelsen Dnr KS 2017-239
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 att kulturverksamheten ska flyttas från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet innebär att reglementet för kommunstyrelsen
måste revideras.
Den förändring som förslaget innehåller är en ny 18 § som har lydelsen:
Kulturverksamhet
§ 18
Kommunstyrelsen är förvaltande och verkställande organ inom kulturområdet.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 195 Reglementet för kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kommunstyrelse

Beslut
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas. Reglementet gäller från den 1 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152 – Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr
KS 2017-244
Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla kulturverksamheten i Laxå kommun och att
verksamheten inklusive biblioteksverksamheten, ska organiseras under kommunstyrelsen under
ledning av en kulturchef.
Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens reglemente måste revideras.
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden, där kulturverksamhet utgår,
presenteras.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 196 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden § 98 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse - Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas.
Reglementet gäller från 1 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153 – Reglemente för social- och omsorgsnämnden Dnr KS
2017-251
Den 24 maj 2017 kom det en ny lag som handlar om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Lagen heter lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
I social- och omsorgsnämndens reglemente § 1 som handlar om uppdrag och verksamhet, står det
att ”Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, följa vad som anges i lag eller annan författning.”
Vidare står där att ”nämnden fullgör kommunens uppgifter inom tillsyn enligt tobakslagen,
alkohollagen och receptfria läkemedel.”
Under § 1, uppdrag och verksamhet, föreslås att följande text läggs till: samt tillsyn enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 197 Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden § 101 Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse - Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Förslag på reglemente för social- och omsorgsnämnden

Beslut
Reviderat reglemente för social- och omsorgsnämnden antas.
Reglementet gäller från 1 december 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154 – Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017 Dnr
KS 2017-237
PwC har fått i uppdrag av revisorerna att genomföra en granskning av om kommunen hanterar
bisysslor i enlighet med rådande regelverk och kommunens policy med en tillräcklig intern kontroll.
Kontrollen har genomförts hos medarbetarna i barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen. Granskningen iakttar ett antal brister och den mynnar ut i ett antal
rekommendationer.
Rapporten är behandlad av kommunstyrelsen den 25 oktober 2017.

Yrkande
Christer Johansson (S) yrkar att en återkoppling sker till kommunfullmäktige om hur man gått till
väga. Återkoppling ska ske efter sex månader.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 198 Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017
Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport Granskning av bisysslor 2017
Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017

Beslut
Rapporten är delgiven.
En återkoppling sker till kommunfullmäktige om hur man gått till väga. Återkoppling ska ske efter sex
månader.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155 – Revisionsreglemente för Sydnärkes
Utbildningsförbund Dnr KS 2017-241
Direktionen i Sydnärkes Utbilningsförbund beslutade den 27 januari att föreslå
medlemskommunerna att anta reviderat revisionsreglemente. Ändringarna innebär förtydliganden i
reglementet samt att en ersättare för revisorn från respektive medlemskommun ska utses. Detta val
sker i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen § 199 Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Protokollsutdrag Sydnärkes Utbildningsförbund § 6 Revisionsreglemente
Förslag till Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Förslag till Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund med ändringar

Beslut
Reviderat revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156 – Val av ersättare för revisor för Sydnärkes
Utbildningsförbund Dnr KS 2017-241
Ett nytt reglemente för revisionen för Sydnärkes utbildningsförbund finns framtaget.
Förändringen innebär att en ersättare för revisor i Sydnärkes Utbildningsförbund ska utses.
På förslag från revisorsgruppen utses Tanja Hougaard.

Beslut
Tanja Hougaard utses till revisorsersättare i Sydnärkes Utbildningsförbund.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157 – Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice Dnr KS 2017-240
Efter att Lekebergs 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 fastställas.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 200 Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
Tjänsteskrivelse - Lekeberg kommuns inträde i gemensamma nämnden för företegshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Förslag till samverkansavtal för gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och
Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01,
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, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya
samverkansavtalet träder i kraft,
att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige Örebro län samt
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs
kommuner.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158 – Förbundsordningen för Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2017-242
Samordningsförbundet Sydnärke har tagit fram förslag på ändringar i förbundsordningen efter
förslag från medlemmen Försäkringskassan. Dessa gäller frågor om bl.a. beslutsförhet och
beslutanderätt i samordningsförbundens styrelse. Dessutom har det skett en ändring i lagen om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet beträffande 19 § Arkivtillsyn.
Samordningsförbundens parter hanterar frågan om beslutsförhet och beslutanderätt olika i
förbundens förbundsordningar. Förslaget är framtaget utifrån vad man anser är möjligt enligt
gällande lagstiftning.
Enligt 9 § 6 p Lagen om finansiell samordning (2003:1210) kan ägarna i förbundsordningen skriva in
ett krav på kvalificerad majoritet för vissa frågor. Med hur mycket ska då anges - den kvalificerade
majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel 2/3, 3/4 eller 4/5 majoritet.
Förändringarna berör 3 § förbundets medlemmar, 6 § uppgifter och beslutanderätt, 11 § andelar i
tillgång och skulder, 14 § revisorer och revision samt arkivtillsyn.
Ändring av förbundsordning ska beslutas av kommunfullmäktige i respektive ingående kommun.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 201 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Förbundordning för Samordningsförbundet Sydnärke
Protokollsutdrag från Samordningsförbundet Sydnärke § 66
Förslag till ny Förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Sydnärke godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159 – Medborgarförslag gällande övergångsställe i
Finnerödja - svar Dnr KS 2017-169
Medborgarförslag har inkommit gällande övergångsställe vid Finnerödja skola. Laxå
kommunfastigheter AB har uppdragit åt VAP att inventera kommunens samtliga skolvägar och
komma med förslag på trafiksäkerhetsåtgärder som säkrar våra barns och ungdomars väg till skolan.
Övergångsställen ingår i detta arbete.
Föreslagna åtgärder läggs sedan in i kommunens flerårsplan för investeringar.

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

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 204 Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Finnerödja skola
Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja

Beslut
Medborgarförslaget bifalles och ska genomföras snarast.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160 – Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige Dnr
KS 2017-243
Kommunens kalendarium 2018 är utformat utifrån de ärenden som handlar om ekonomi.
Nämnderna fattar beslut om sina sammanträdesdagar men dessa ska synkroniseras med
kommunstyrelsen som i sin tur är synkroniserade med kommunfullmäktiges möten. Inför år 2018 är
antalet möten utökade.
Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar och börjar klockan 17.30.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2018:
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
20 juni
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen § 202 Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige
Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagarna för år 2018 fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161 – Rapport ej verkställda beslut Dnr KS 2017-145
Det finns en sammanställning av beslut som inte kunnat verkställas, gällande tredje kvartalet 2017.
Sammanställningen visar på totalt fem ärenden. Tre inom LSS-verksamheten och två inom
äldreomsorgen.
Inom LSS handlar det om kontaktperson, bostad för vuxna samt daglig verksamhet. Inom
äldreomsorgen handlar det om permanent bostad.

Beslutsunderlag




Social- och omsorgsnämnden § 103 Rapport ej verkställda beslut
Tjänsteskrivelse - Rapport ej verkställda beslut 2017
Sammanställning kvartal 3

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 – Val av ersättare i styrelsen för Bolaget för
Vätternvatten Dnr KS 2017-7
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober att bli delägare i Bolaget för Vätternvatten.
Kommunen ska utses ordinarie samt ersättare i bolagsstyrelsen. Ordinarie ledamot valdes den 18
oktober. Ersättarvalet bordlades.

Yrkande
Gundega Hallinder (V) föreslår Klas-Göran Vilgren (V).
Christer Johansson (S) föreslår Kenth Gustafsson (S).

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag, Klas-Göran Vilgren (V) och Kenth Gustafsson (S).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige utser Klas-Göran Vilgren (V).

Voteringen
Votering begärs och sker genom sluten omröstning. Omröstningen utfaller med 15 röster på KlasGöran Vilgren (V), 9 röster på Kenth Gustafsson (S) och 5 blanka röster.

Beslut
Till ersättare till styrelsen i Bolaget för Vätternvatten utses Klas-Göran Vilgren (V).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163 – Val av ersättare för stämmoombud för Bolaget för
Vätternvatten Dnr KS 2017-7
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober att bli delägare i Bolaget för Vätternvatten.
Kommunen ska utses stämmoombud samt ersättare för denne. Ordinarie stämmoombud valdes den
18 oktober. Ersättarvalet bordlades.

Beslut
Som ersättare för ombud till stämman för Bolaget för Vätternvatten utses Kenth Gustafsson (S).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164 – Val av stämmombud för Inera AB Dnr KS 2017-92
Ombud samt ersättare för ombud till stämman för Inera AB ska utses.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) föreslår Bo Rudolfsson (KD) som ombud för till stämman för Inera AB.
Klas-Göran Vilgren (V) föreslår Kenth Gustafsson (S) som ersättare för ombudet till stämman för Inera
AB.
Ylva von Scheele (M) föreslår Ylva von Scheele (M) som ersättare för ombudet till stämman för Inera
AB

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag, Kenth Gustafsson (S) och Ylva von Scheele (M).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige utser Kenth Gustafsson (S).

Voteringen
Votering begärs och sker genom sluten omröstning. Omröstningen utfaller med 14 röster på Kenth
Gustafsson (S), 10 röster på Ylva von Scheele (M) och 5 blanka röster.

Beslut
Som ombud till stämman för Inera AB utses Bo Rudolfsson (KD).
Som ersättare för ombud till stämman för Inera AB utses Kenth Gustafsson (S).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165 – Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation
vid Björkhagen - anmälan Dnr KS 2017-256
Från medborgare finns förslag att en miljö/återvinningsstation inrättas i anslutning till Björkhagen i
Laxå.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid Björkhagen

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166 – Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå
kommun - anmälan Dnr KS 2017-258
Från medborgare finns förslag att personer över 75 år ska erbjudas äldreboende på
Ramundergården, Tivedsgården eller Edgården.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå kommun

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till social- och omsorgsnämnden för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167 – Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i socialoch omsorgsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige
(MP) Dnr KS 2017-264
Linda-Mari Hartman (MP) har lämnat in en begäran om avsägelse från uppdrag som ordinarie
ledamot i social- och omsorgsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige från den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i social- och omsorgsnämnden och ersättare i
kommunfullmäktige (MP)

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Linda-Mari Hartman (MP) för den tid hon haft uppdragen.
Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning, för att utse
ny ersättare i kommunfullmäktige.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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