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Tid

Plats
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Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Christofer Carlander (M)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Arild Wanche (KD) (ordförande)
Mats Hård (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)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP) (2:e vice ordförande)
Rolf Johansson (--)
Ulla-Britt Karlsson (C) ersätter Frida Eriksson (C)
Nea Mustonen (KD) ersätter Karina Martinsson
(KD)

Lennart Eriksson (L)

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef) §§38-48
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokollet innehåller paragraferna §§38-62
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Nils-Olof Tivemyr
Gundega Hallinder

Sekreterare

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

Kommunfullmäktige
2017-04-19

Datum för överklagan

2017-04-21

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-05-13

________________________
Anna Eriksson
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§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
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§ 61
§ 62

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännade av dagordning
Revisionsberättelser samt revisionsrapporter
Ansvarsfrihet för år 2016
Årsredovisning 2016 - Laxå kommun
Årsredovisning 2016 - AB Laxåhem
Årsredovisning 2016 - Laxå Kommunfastigheter AB
Årsredovisning 2016 - Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2016 - Laxå Värme AB
Begäran om utökat borgensåtagande för lån hos Kommuninvest - Laxå Vatten AB
Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor - svar
Revisionsrapport - Granskning av personalfunktionen 2016
Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden (V)
Val av ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden (V)
Val av ersättare i valberedningen (S)
Motion gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens skola - anmälan
Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och cykelväg, Idrottsvägen
längs Ramundervallen - anmälan
Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget - anmälan
Motion gällande trådlöst internet på våra äldre-, senior- och särskilda boenden anmälan
Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet - anmälan
Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja - anmälan
Medborgarförslag gällande utegym i Laxå - anmälan
Medborgarförslag gällande multiarena i Finnerödja - anmälan

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39 - Val av justerare
Till justerare utses Nils-Olof Tivemyr (C) och Gundega Hallinder (V).
Justering sker den 21 april 2017 kl. 8.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40 - Godkännade av dagordning
Richard Nygren (M) yrkar på att punkterna 7-10 flyttas och tas före punkt 4.
Ordförande ställer Richard Nygrens (M) förslag och utsänt förslag mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enlig utsänt förslag.
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41 – Revisionsberättelser samt revisionsrapporter Dnr KS
2016-94
Revisorerna i Laxå kommun, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelse och övriga nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer i AB
Laxåhem, Laxå Värme AB, Laxå kommunfastigheter AB och Laxå Vatten AB för verksamhetsåret 2016.
Granskningen har även omfattat de gemensamma nämnderna Sydnärkes miljönämnd, Taxe- och
avgiftsnämnden, Sydnärkes byggnämnd, Sydnärkes lönenämnd samt Sydnärkes IT-nämnd.
Revisorerna avstyrker att kommunens årsredovisning godkänns och istället återremitterar den till
kommunstyrelsen för rättelse.

Beslutsunderlag






Revisionsberättelse 2016
Revisorernas redogörelse 2016
Granskningsrapport - Granskning av årsredovisning 2016 - Laxå kommun
Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2016 Laxå kommun
Revisionsrapport - Granskning av personalfunktionen

Beslut
Revisionsberättelsen samt bilagor för år 2016 anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42 – Ansvarsfrihet för år 2016 Dnr KS 2016-94
Revisorerna i Laxå kommun, utsedda av kommunfullmäktige, har granskat den verksamhet som
bedrivits i kommunstyrelse och övriga nämnder, inklusive gemensamma nämnder, samt genom
utsedda lekmannarevisorer i AB Laxåhem, Laxå Värme AB, Laxå kommunfastigheter AB och Laxå
Vatten AB.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2016 års verksamhet.

Beslut
Ansvarsfrihet beviljas för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöter i dessa
organ för verksamhetsåret 2016 i enlighet med revisionens tillstyrkande i revisionsberättelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43 – Årsredovisning 2016 - Laxå kommun Dnr KS 2016-94
Laxå kommun har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Laxå kommun redovisar ett
positivt resultat om 32 437 tkr (år 2015, 14 966 tkr) för den egna verksamheten och för koncernen
36 594 tkr (år 2015, 17 158 tkr). Soliditeten förbättrades avsevärt i både kommunen och koncernen.
Samtliga av kommunens helägda bolag, förutom Laxåvatten AB, redovisar ett positivt resultat.
Ekonomi- och kvalitetschef Jörgen Petersén redogör för årsredovisningen samt de justringar
som bifogats i handlingen efter kommunstyrelsens beslut. Justeringen avser koncernredovisningen
samt kassaflödesanlysen och gjord efter synpunkter från revisorerna.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt de justeringar som gjorts efter
kommunstyrelsens behandling.
Ylva von Scheele (M) yrkar på återremiss enligt förslag från revisorerna samt för att behandla
förslagen till justeringar i årsredovisningen.
Kenth Gustafsson (S), Sara Pettersson (MP) och Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag samt de justeringar som gjorts efter kommunstyrelsens behandling.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två yrkanden. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag samt de
justeringar som gjorts efter kommunstyrelsens behandling, dels återremiss.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot förslaget till återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer frågan om
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förslag samt de justeringar som gjorts efter
kommunstyrelsens behandling ska godkännas och finner att kommunfullmäktige beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Laxå kommun 2016
Årsredovisning 2016 - Laxå kommun
Årsredovisning 2016 - Laxå kommun justerad 170410
Kommunstyrelsen § 56 Årsredovisning 2016 - Laxå kommun

Beslut
Årsredovisning för år 2016 godkänns efter de justeringar som föreslagits från förvaltningen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44 – Årsredovisning 2016 - AB Laxåhem Dnr KS 2017-79
AB Laxåhem har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev 1 369
tkr (år 2015, 1 567 tkr). Omsättningen uppgick till 52 706 tkr (år 2015, 49 167 tkr).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 - AB Laxåhem
Årsredovisning 2016 - AB Laxåhem
Revisionsberättelse AB Laxåhem
Lekmannarevisorernas granskningsrapport samt granskningsredogörelse
Kommunstyrelsen § 63 Årsredovisning 2016 - AB Laxåhem

Beslut
Årsredovisning 2016 för AB Laxåhem godkänns.
Kommunens ombud får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämma bevilja styrelse och verkställande
direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45 – Årsredovisning 2016 - Laxå Kommunfastigheter AB
Dnr KS 2017-80
Laxå kommunfastigheter AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat
2016 blev 624 tkr (år 2015, 421 tkr). Omsättningen uppgick till 38 750 tkr (år 2015, 34 944 tkr).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 - Laxå Kommunfastigheter AB
Årsredovisning 2016 - Laxå Kommunfastigheter AB
Revisionsberättelse Laxå Kommunfastigheter AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport samt granskningsredogörelse - Laxå
Kommunfastigheter AB
Kommunstyrelsen § 64 Årsredovisning 2016 - Laxå Kommunfastigheter AB

Beslut
Årsredovisning 2016 för Laxå kommunfastigheter AB godkänns.
Kommunens ombud får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämma bevilja styrelse och verkställande
direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46 – Årsredovisning 2016 - Laxå Vatten AB Dnr KS 2017-77
Laxå Vatten AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev
minus -677 tkr (år 2015, 503 tkr). Omsättningen uppgick till 14 849 tkr (år 2015, 18 806 tkr).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 - Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2016 - Laxå Vatten AB
Revisionsberättelse
Lekmannarevisorernas granskningsrapport samt granskningsredogörelse - Laxå Vatten AB
Kommunstyrelsen § 61 Årsredovisning 2016 - Laxå Vatten AB

Beslut
Årsredovisning 2016 för Laxå Vatten AB godkänns.
Kommunens ombud får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämma bevilja styrelse och verkställande
direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47 – Årsredovisning 2016 - Laxå Värme AB Dnr KS 2017-78
Laxå Värme AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev
2 605 tkr (år 2015, 1 172 tkr). Omsättningen uppgick till 20 313 tkr (år 2015, 19 116 tkr). Resultatet
beror främst på lägre kostnader för biobränsle och högre intäkter.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse -Årsredovisning 2016 - Laxå Värme AB
Årsredovisning 2016 - Laxå Värme AB
Revisionsberättelse
Lekmannarevisorernas granskningsrapport samt granskningsredogörelse
Kommunstyrelsen § 62 Årsredovisning 2016 - Laxå Värme AB

Beslut
Årsredovisning 2016 för Laxå Värme AB godkänns.
Kommunens ombud får i uppdrag att vid ordinarie bolagsstämma bevilja styrelse och verkställande
direktör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48 – Begäran om utökat borgensåtagande för lån hos
Kommuninvest - Laxå Vatten AB Dnr KS 2017-88
Styrelsen i Laxå Vatten AB har beslutat att tillskriva kommunfullmäktige om ett utökat
borgensåtagande.
Under 2016 investerade bolaget 4,7 miljoner kronor. Sedan bolagets start 2002 har alla investeringar
hitintills gjorts utan ny upplåning. Bolaget har nu hamnat i ett läge där detta inte är möjligt längre. Av
den anledningen har bolaget behov av att göra en upplåning på 5 miljoner kronor för kommande
investeringar (se investeringsplan 2017 - 2019). Kommunens borgensåtagande utökas därmed från
15 till 20 miljoner kronor.

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

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Begäran om utökat borgensåtagande för lån hos Kommuninvest - Laxå
Vatten AB
Begäran om utökat borgensåtagande för lån hos Kommuninvest - Laxå Vatten AB
Protokollsutdrag Laxå Vatten AB § 8
Kommunstyrelsen § 65 Begäran om utökat borgensåtagande för lån hos Kommuninvest Laxå Vatten AB

Beslut
Laxå kommun beslutar att såsom för egen skuld ska ingå borgen för Laxå Vatten AB:s
låneförpliktelser i Kommuninvest, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet ska beräknas på respektive skuldebrevs
ursprungliga lånebelopp.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49 – Utredning om försöksprojekt med sex timmars
arbetsdag Dnr KS 2016-233
Förvaltningen fick den 15 juni 2016 i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheten
bedriva försöksprojekt under två år avseende sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen.
Utredningen skulle vara klar inför budgetbeslutet i november 2016.
Resultatet blev en rekommendation från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige, att inte införa
sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Motiveringen var att de stora kostnaderna skulle
medföra icke önskvärda konsekvenser för övriga verksamheter inom kommunen. Kostnaden
beräknades till 15,7 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2016 att återremittera ärendet, med ett delvis nytt
uppdrag. Det gällde att utreda ett försöksprojekt under två år med sex timmars arbetsdag för
undersköterskor och vårdbiträden, i begränsad omfattning i någon del av äldreomsorgen.
I sak kvarstår de faktiska omständigheterna från den tidigare gjorda utredningen. Budgetramarna för
2017 är beslutade och ger inte utrymme för projektet i begränsad omfattning. Exempelvis skulle ett
införande av sex timmars arbetsdag på Ramundergården, medföra att 7,75 nya årsarbetare till en
kostnad av 3,5 miljoner kronor behövde tillföras.
Av välfärdssatsningen har social- och omsorgsnämnden (SON) erhållit 3,5 miljoner kronor i
budgetramen för 2017. De ska användas till planerade satsningar på utveckling av förbättrad utdata
ur Treserva, mobil dokumentation, nya moduler i TES, en ny teknisk lösning för trygghetslarmen som
innebär att ta bort en server (DM 80) och istället ha trygghetslarmen i ”molnet”. Det finns ytterligare
utbildningsbehov inom SON t.ex. palliativ vård (en webutbildning) och utbildning för undersköterskor
i kvalitetsregistret Senior Alert. En brandutbildning ska genomföras för all personal inom
äldreomsorgen. Det finns inga andra medel i budget 2017 för att genomföra dessa satsningar.
Äldreomsorgen ska dessutom minska sina kostnader med två miljoner kronor under 2017, främst
inom hemtjänsten men alla enheter måste bidra för att klara budget i balans.
Sjukfrånvaron inom SON för helåret 2016, uppgick totalt till 8,05 %. Motsvarande siffra för 2015 var
8,8 %, vilket innebär att sjukfrånvaron sjunkit något. SON i Laxå kommun har lägst sjukfrånvaro av
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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alla kommuner i Sydnärke gällande 2016 års nivå. Det är givetvis ändå viktigt att fortsätta arbetet
med att minska sjukfrånvaron.
En medarbetarenkät genomfördes för tredje gången under hösten 2016. Den påvisar att SON har
förbättrat sitt resultat vad gäller en rad frågor såsom arbetssituation och arbetsmiljö, under åren
2014-2016.
Cheferna inom SON gör bedömningen att det vore olyckligt att införa sex timmars arbetsdag inom en
begränsad del av äldreomsorgen. Det skulle kunna medföra att personalgrupperna ställdes ”mot
varandra” i sämsta fall.
Försöksprojektet i Göteborgs stad med sex timmars arbetsdag inom ett särskilt boende, har numera
avslutats. Anledningen var framförallt av ekonomiska skäl, men även att sänkningen av sjukfrånvaron
blev marginell.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan klockan 18.45-18.51 och återupptas utan nytt upprop.
Kenth Gustafsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

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

Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja och de som röstar avslag på kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 12 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs till
protokollet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Tjänsteskrivelse - Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag 2016-10-18
Medarbetarenkät förvaltning SON jämförelser 2016 2015 2014
Kommunstyrelsen § 57 Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa sex timmars arbetsdag inom en begränsad del av
äldreomsorgen, med hänvisning till kostnaderna samt de konsekvenser ett sådant beslut skulle
innebära för övriga verksamheter.

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), Klas-Göran Vilgren (V), Gundega Hallinder (V) och Annemo Johansson (V) reserverar sig mot
beslut till förmån för eget förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-19

Voteringslista: §49
Ärende: Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag, KS 2016-233
Voteringslist(or)
Votering 1
Ledamot

Ja

Ylva von Schéele(M), ledamot
Richard Nygren(M), ledamot
Christofer Carlander(M), ledamot
Nils-Olof Tivemyr(C), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Bo Rudolfsson(KD), ledamot
Anette Schön(KD), ledamot
Birgitta Pettersson(KD), ledamot
Arild Wanche(KD), ordförande
Mats Hård(KD), ledamot
Tommy Holmquist(S), vice ordförande
Hans-Åke Sandberg(S), ledamot
Ulf Appelkvist(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Kenth Gustafsson(S), ledamot
Eva Hermansson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Anna-Liisa Törmänen(S), ledamot
Göran Parmling(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Gundega Hallinder(V), ledamot
Annemo Johansson(V), ledamot
Sara Pettersson(MP), ledamot
Maud Pettersson(MP), 2:e vice ordförande
Rolf Johansson(--), ledamot
Ulla-Britt Karlsson(C), ersättare
Nea Mustonen(KD), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

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

Sida
Sida20
1 av
av135

12

0
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§ 50 – Motion gällande behov av utbildning av
undersköterskor - svar Dnr KS 2016-262
I en motion till kommunfullmäktige har socialdemokraterna yrkat att kommunfullmäktige ger socialoch omsorgsnämnden (SON) i uppdrag att undersöka behovet av utbildningsplatser för att bli
undersköterska.
Av motionen framgår även ett yrkande att kommunfullmäktige anslår medel till en beställning av
utbildning om behovet finns.
Av motionen framgår även ett yrkande att kommunen bör kontakta utbildade undersköterskor i
andra kommuner, i syfte att föreslå fast anställning i Laxå kommun.
Ett annat yrkande är att avsätta medel från välfärdssatsningen till att stärka kompetensen inom SON.
Bakgrunden till yrkandena i motionen är en observation gällande svårigheten att rekrytera utbildade
undersköterskor generellt. En annan anledning är att cirka 40 % av vikarierna under sommaren 2016,
saknade relevant utbildning.
Det är viktigt att så många som möjligt av semestervikarierna har adekvat utbildning. Det bedöms
vara en hög nivå när cirka 60 % av sommarvikarierna inom äldreomsorgen har relevant utbildning.
Det är vanligt förekommande att en del av sommarvikarierna saknar relevant utbildning, vilket är
orsaken till att introduktion av vikarier är ett prioriterat område för SON.
Det kan till exempel vara att en ungdom som fortfarande går i gymnasieskolan, vid fyllda 18 år
erhåller ett sommarvikariat exempelvis inom äldreomsorgen. Inom den verksamheten har man de
senaste åren god erfarenhet av de allra flesta vikarierna sommartid.
Laxå kommun har hittills haft en god kompetensförsörjning gällande undersköterskor. Det bedöms
mycket viktigt att SON är en attraktiv arbetsgivare och att vi även fortsättningsvis kan attrahera
undersköterskor m.fl. yrkeskategorier att vilja arbeta i vår kommun. Medarbetarenkäten inom SON
påvisar goda resultat, gällande arbetssituationen och arbetsmiljön, och har förbättrats för varje år
under åren 2014-2016.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 av 35

Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige
Antalet utbildningsplatser inom Alléskolans gymnasieprogram samt Vård&OmsorgsCollege i
Sydnärke, bedöms tillräckliga för att säkerställa kompetensförsörjningen framåt när det gäller
undersköterskor.

Yrkanden
Eva Hermansson (S) och Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till motionen.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels bifall till motionen, dels bifall till kommunstyrelsens
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enlig
kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja och de som röstar bifall till motionen röstar nej.
Omröstningen utfaller med 16 ja-röster och 12 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs till
protokollet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor
Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor
Kommunstyrelsen § 58 Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor - svar

Beslut
Motionen anses besvarad. Motiveringen är att det finns tillräckligt med utbildningsplatser för att bli
undersköterska inom ramen för Alléskolans gymnasieprogram samt genom Vård & Omsorgs College i
Hallsberg. Medel från välfärdssatsningen har redan avsatts till social- och omsorgsnämnden i budget
2017. En del av medlen ska användas till kompetensutveckling för omvårdnadspersonal.

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), Klas-Göran Vilgren (V), Gundega Hallinder (V) och Annemo Johansson (V) reserverar sig mot
beslut till förmån för eget förslag.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunfullmäktige

2017-04-19

Voteringslista: §50
Ärende: Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor - svar, KS 2016-262
Voteringslist(or)
Votering 1
Ledamot

Ja

Ylva von Schéele(M), ledamot
Richard Nygren(M), ledamot
Christofer Carlander(M), ledamot
Nils-Olof Tivemyr(C), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Bo Rudolfsson(KD), ledamot
Anette Schön(KD), ledamot
Birgitta Pettersson(KD), ledamot
Arild Wanche(KD), ordförande
Mats Hård(KD), ledamot
Tommy Holmquist(S), vice ordförande
Hans-Åke Sandberg(S), ledamot
Ulf Appelkvist(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Kenth Gustafsson(S), ledamot
Eva Hermansson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Anna-Liisa Törmänen(S), ledamot
Göran Parmling(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Gundega Hallinder(V), ledamot
Annemo Johansson(V), ledamot
Sara Pettersson(MP), ledamot
Maud Pettersson(MP), 2:e vice ordförande
Rolf Johansson(--), ledamot
Ulla-Britt Karlsson(C), ersättare
Nea Mustonen(KD), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

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

Sida
Sida23
1 av
av135

12

0

Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 51 – Revisionsrapport - Granskning av personalfunktionen
2016 Dnr KS 2017-64
PWC har på uppdrag av revisorerna granskat personalfunktionen. Den övergripande frågan gällande
granskningen är om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning och
kontroll av personalfrågorna. Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen till viss del
uppfyller frågan. Rapporten visar att det finns styrning och ledning gällande de operativa
personalfrågorna men att kommunstyrelsen behöver arbeta ytterligare med den förväntade
utvecklingen i relation till behovet av personal och kompetens.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revisonsrapport - Granskning av personalfunktionen 2016
Revisionsrapport - Granskning av personalfunktionen
Kommunstyrelsen § 59 Revisionsrapport - Granskning av personalfunktionen 2016

Beslut
Revisionsrapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 52 – Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i barnoch utbildningsnämnden (V) Dnr KS 2017-84
Åsa Löfvenhaft (V) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden
från den 1 maj 2017.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunfullmäktige framför ett tack till Åsa Löfvenhaft (V) för den tid hon haft sitt uppdrag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 53 – Val av ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden (V) Dnr KS 2017-84
Jerry Karjalainen (V) utses från den 1 maj 2017 till ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Uppdraget gäller resterande del av innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 54 – Val av ersättare i valberedningen (S) Dnr KS 2017-32
Tommy Holmquist (S) utses till ersättare i valberedningen under resterande del av innevarande
mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 55 – Motion gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens
skola - anmälan Dnr KS 2017-97
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S) och Ghuncha Alipor (S) har
motion inkommit gällande säker cykel- och gångväg till Lindåsens skola.

Beslutsunderlag


Motion gällande säker cykel och gångväg till Lindåsens skola

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 56 – Motion gällande översyn och planering för säkrare
gång- och cykelväg, Idrottsvägen längs Ramundervallen anmälan Dnr KS 2017-98
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Tommy Holmquist (S) och Ghuncha Alipor (S) har
motion inkommit gällande säker cykel- och gångväg på Idrottsvägen.

Beslutsunderlag


Motion gällande översyn och planering för säkrare gång- och cykelväg, Idrottsvägen längs
Ramundervallen

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 57 – Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget anmälan Dnr KS 2017-99
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Tommy Holmquist (S) och Ghuncha Alipor (S) har
motion inkommit gällande pulkabacke på midsommarberget.

Beslutsunderlag


Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 58 – Motion gällande trådlöst internet på våra äldre-,
senior- och särskilda boenden - anmälan Dnr KS 2017-100
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S) och Christer Johansson (S) har motion inkommit
gällande trådlöst internet på äldreboenden.

Beslutsunderlag


Motion gällande trådlöst internet på våra äldre, senior och särskilda boenden

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 35

Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 59 – Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet anmälan Dnr KS 2017-101
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S) och Tommy Holmquist
(S) har motion inkommit gällande feriepraktik - ungas delaktighet.

Beslutsunderlag


Motion gällande feriepraktik - ungas delaktighet

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 60 – Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja anmälan Dnr KS 2017-108
Från Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S) och Christer Johansson (S) har motion inkommit
gällande start av årskurs 6 i Finnerödja.

Beslutsunderlag


Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 61 – Medborgarförslag gällande utegym i Laxå - anmälan
Dnr KS 2017-110
Från medborgare finns förslag gällande utegym i Laxå.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande utomhusgym i Laxå

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34 av 35

Protokoll

2017-04-19

Kommunfullmäktige

§ 62 – Medborgarförslag gällande multiarena i Finnerödja anmälan Dnr KS 2017-111
Från medborgare finns förslag gällande multiarena i Finnerödja.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande multiarena i Finnerödja

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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