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§ 184
§ 185
§ 186
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§ 188
§ 189
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§ 191

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Placeringsinformation bank
Ekonomisk uppföljning oktober 2016
Revisionsrapport avseende delårsrapport 2016
Pensionspolicy
Detaljplan för del av Saltängen 12:103
Lokala trafikföreskrifter - Idrottsvägen och Tavernagatan
Delårsrapport 2016-08-31 för Sydnärkes kommunalförbund
Delårsrapport 2016-07-31 Nerikes Brandkår
Delårsrapport 2016-08-31 Sydnärkes Utbildningsförbund
Bidrag till byggnation av bastu vid Finnerödja IP
Värdegrunds- och varumärkesarbete
Revidering vindbruksplan för Laxå kommun - Samråd
Finnerödja skola
Tillbyggnad Lindåsens skola
Utbyggnad av förskolan i Hasselfors
Rapporter
Delegationsbeslut
Meddelanden
Borttagande av nattsläckning av gatuljus

Utdragsbestyrkande
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§ 171 - Val av justerare
Till justerare utses Ylva von Scheele (M).
Justering sker den 5 december 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 172 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande ändring.
Punkt 22 stryks
Revidering av taxa för servicelaget Dnr KS 2016-227

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 173 – Placeringsinformation bank Dnr KS 2016-263
Rikard Bertilsson, Private Banking från Swedbank, informerar om hur kommunen kan placera sina
medel.
Kommunen har idag en stor likviditet som bland annat beror på extra ersättningar för kommunens
migrationsåtagande. För att inte kommunen ska belastas av inlåningsavgift när det råder negativ
ränta behöver dessa medel placeras. Rikard Bertilsson från Swedbank, private banking, redogjorde
för ett placeringsförslag för motsvarande 75 miljoner kronor.
Placeringarna är matchade mot kommunens återbetalning av lån. Totalt beräknas
en avkastning på ca 5 miljoner på en femårsperiod. Placeringsförslaget är upplagt efter den
finanspolicy som kommunfullmäktige antog i oktober 2016. Det innebär att den risknivå
placeringarna uppnår är förenlig med de krav som ställs i finansieringspolicyn.
Kommunstyrelsen har i och med denna information förstått placeringsförslagets omfattning, risk och
vidare hantering.
Ekonomichefen kommer med hjälp av Swedbank, private banking, placera enligt förslaget och
återkommande informera kommunstyrelsen om placeringarnas utveckling. Ekonomichefen har
löpande kontakt med Rikard Bertilsson som följer placeringarnas riskförändringar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 174 – Ekonomisk uppföljning oktober 2016 Dnr KS 2016-94
Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk uppföljning till och med oktober 2016.
Uppföljningen omfattar Laxå kommun totalt samt kommunstyrelsen. Det ekonomiska resultatet till
och med september redovisar ett överskott på +11,7 mnkr. För motsvarande period föregående år
var resultatet 13,2 mnkr. Kostnaderna och intäkterna är inte periodiserade vilket innebär att
resultaten för innevarande år och föregående år inte är helt jämförbara. Samtliga nämnder redovisar
ett prognostiserat resultat på minus 3,5 mnkr vid årets slut där socialnämnden svarar för hela
underskottet. Totalt beräknas kommunen i sin helhet redovisa ett överskott på 9 mnkr vid årets slut.
Detta ska jämföras med kommunens budgeterade resultatmål på 10 mnkr, som ska utgöra ett
överskott på kommunens totala skatter och bidrag. Därmed klaras inte den delen av kommunens
finansiella mål.
Kommunen kommer att göra en extra resultatavsättning med 10 mnkr utifrån de extra statsbidrag på
32,6 mnkr som kommunen fick i december 2015. Kommunen kommer också att redovisa en högre
andel av eftersökta medel hos migrationsverket. Detta är ett resultat av revisorernas granskning i
delårsbokslutet. Kommunen har hittills redovisat en relativt låg andel av eftersökta medel på grund
av försiktighetsskäl. Eftersom de beslut av eftersökta medel senaste året har beviljats med en relativt
hög procent kommer kommunen följa revisorernas förslag och höja nivån på fordran gentemot
migrationsverket. Migrationsverket har för närvarande en relativt stor eftersläpning i beviljandet och
utbetalning av eftersökta medel vilket innebär att kommunen kommer att öka fordran mot
migrationsverket med en relativt stor post. Samtidigt har kostnader uppstått i samband med
kommunens migrationsåtagande bland annat i form av kostnader för lokalanpassningar inom
skolverksamheten.
Även Sydnärkes utbildningsförbund har anmält att kostnaderna för nyanländas utbildningskostnader
kan öka relativt mycket om inte deras eftersökta medel mot migrationsverket beviljas. Under de
ovan beskrivna förutsättningar är det svårt att ge en exakt prognos. Med en viss osäkerhet beräknas
kommunens resultat totalt uppgå till ca 28-30 mnkr vid årets slut. Kommunstyrelsen räknar med att
redovisa ett noll-resultat vid årets slut.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och omsorgsnämnden lämnade den 27 september 2016 ett äskande
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Detta har ännu inte behandlats i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning oktober 2016
Ekonomisk uppföljning oktober 2016 - kommunstyrelse samt kommun
Social- och omsorgsnämnden § 119

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med oktober 2016 för Laxå kommun och kommunstyrelsen
godkänns.
Social -och omsorgsnämndens äskade behandlas i kommunstyrelsen den 1 februari 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 175 – Revisionsrapport avseende delårsrapport 2016 Dnr
KS 2016-94
De förtroendevalda revisorerna har översiktligt granskat Laxå kommuns delårsrapport per 2016-0831. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för god
ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga – som fullmäktige beslutat i
årsbudgeten och flerårsplanen.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed och att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen som
fullmäktige fastställt i budget 2016.
Revisorerna anger några utvecklingsområden som kommunen bör hantera inför bokslutet 2016. Det
finns bland annat synpunkter på att bidrag från migrationsverket har fordringsförts i för låg
omfattning och att detta bör ses över inför bokslutet.
Det finns avvikelser i måluppfyllelsen som behöver förtydligas inför årsbokslutet.
Ekonomienheten kommer att beakta synpunkterna inför årsbokslutet 2016.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport gällande delårsrapport 2016
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2016
Granskningsrapport - Granskning av delårsrapport 2016 Laxå kommun

Beslut
Upprättad revisionsrapport avseende delårsrapport 2016 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 176 – Pensionspolicy Dnr KS 2016-228
En pensionspolicy ska vara ett verktyg i Laxå kommun för att kunna ha överblick över olika
pensionsförmåner. Denna pensionspolicy hjälper kommunen att öka sin attraktion som arbetsgivare
genom dess möjligheter att anpassa sig efter den enskildes behov och förutsättningar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Pensionspolicy
Pensionspolicy för Laxå kommun

Beslut
Pensionspolicyn antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 177 – Detaljplan för del av Saltängen 12:103 Dnr KS 201612
Den 13 december 1968 antogs förslag till ändring och utökning av stadsplan för Saltängsområdet i
Laxå Köping. För fastighet Saltängen 12:150 innebär det att ett område väster om fastigheten är
planlagd som parkmark, som ägs av Laxå kommun. Fastighetsägaren till Saltängen 12:150 har ansökt
om att få köpa den mark som innebär en relativt smal remsa mellan fastigheten och avgränsning av
resterande parkmark genom berg i dagen. Laxå kommun har ställt sig positiva till detta då det
underlättar skötsel av parkmarken och kan anses vara en naturlig utökning av fastigheten Saltängen
12:150.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av Saltängen 12:103
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande

Beslut
Ändring av detaljplan för del av stadsplan för Saltängsområdet i Laxå Köping, Saltängen 12:103,
antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 178 – Lokala trafikföreskrifter - Idrottsvägen och
Tavernagatan Dnr KS 2016-244
Ändring av trafikföreskrifter är nödvändig på Tavernagatan. Idag tillåts endast 30 minuters parkering
och det är för kort tid för att man ska hinna besöka flera butiker. Parkeringstiden bör därför ändras
till 2 timmar.
Vid skolan anpassas parkeringsförbud efter ombyggnad av Idrottsvägen enligt bifogad skiss.
Nya infarten till torget har tidigare varit gång- och cykelväg. Efter ombyggnad av infarten tillåts
fordonstrafik. Därför ska den gamla föreskriften om att endast gång- och cykeltrafik fick framföras
upphöra.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Lokal trafikföreskrift vid Idrottsvägen och Tavernagatan
Trafikföreskrift Upphävande Tavernagatan 1860:2016:7
Trafikföreskrift Parkering Tavernagatan 1860:2016:8
Trafikföreskrift Idrottsvägen förbud att parkera gata 1860:2016:9

Beslut
Föreslagna lokala trafikföreskrifter 1860:2016:7, 1860:2016:8 och 1860:2016:9 fastställs.
Uppdrag ges till kommunchefen att utvärdera hur den trafiklösning som genomförts vid Lindåsens
skola/förkolan fungerar. Detta för att trafiksäker gång- och cykelväg ska säkerställas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 179 – Delårsrapport 2016-08-31 för Sydnärkes
kommunalförbund Dnr KS 2016-250
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat en delårsrapport till och med augusti månad för
verksamhetsåret 2016. Resultatet efter augusti månad 2016 blev +1 540 tkr och prognosen till årets
slut uppgår till 247 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2016 Sydnärkes kommunalförbund
Delårsrapport för Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Delårsrapporten till och med augusti 2016 för Sydnärkes kommunalförbund godkänns.
Kommunstyrelsen framför ett önskemål om en snabbare hantering för kommande år.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 180 – Delårsrapport 2016-07-31 Nerikes Brandkår Dnr KS
2016-251
Nerikes brandkår har upprättat en delårsrapport till och med juli månad för verksamhetsåret 2016.
Resultatet efter augusti månad 2016 blev minus -1 540 tkr och prognosen till årets slut uppgår till
minus 772 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2016 Nerikes brandkår
Delårsrapport 2016-07-31 Nerikes Brandkår

Beslut
Delårsrapporten till och med juli 2016 för Nerikes brandkår godkänns.
Kommunstyrelsen framför ett önskemål om en snabbare hantering för kommande år.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 181 – Delårsrapport 2016-08-31 Sydnärkes
Utbildningsförbund Dnr KS 2016-252
Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat en delårsrapport till och med augusti månad för
verksamhetsåret 2016. Resultatet efter augusti månad 2016 blev +2 700 tkr och prognosen till årets
slut uppgår till 0 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2016 Sydnärkes Utbildningsförbund
Delårsrapport 2016-08-31 Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Delårsrapporten till och med augusti 2016 för Sydnärkes utbildningsförbund godkänns.
Kommunstyrelsen framför ett önskemål om en snabbare hantering för kommande år.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 182 – Bidrag till byggnation av bastu vid Finnerödja IP Dnr
KS 2016-253
Befintligt utrymme för bastu i gymnastiksalen i Finnerödja behöver omvandlas till ett teknikrum för bl
a den nya värmepumpsanläggningen som ska installeras.
Laxå kommun ser positivt på förslaget att med ideella krafter bygga en ny bastu i vid idrottsplatsen i
Finnerödja och att Laxå kommun finansierar byggnadsmaterial till en kostnad av 150 000 kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Bidrag till byggnation av bastu vid Finnerödja IP

Beslut
Finnerödja IF:s kostnad för byggnadsmaterial vid nybyggnation av bastu med max 150 000 kronor
finansieras av Laxå kommun.
Bastun ska vara tillgänglig för allmänheten.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 183 – Värdegrunds- och varumärkesarbete Dnr KS 2016-27
Laxå kommun har på uppdrag av Kommunstyrelsen under 2016 drivit en en process för att ta fram en
värdegrund för organisationen Laxå kommun samt en varumärkesplattform för platsen Laxå
kommun. Bakgrunden är behovet av att utveckla bilden av Laxå så den uppfattas mer positivt, både
av de som bor och de som verkar i kommunen samt av omvärlden. Syftet är att underlätta för
åtgärder utifrån prognostiserad befolkningsminskning, stimulera bostadsmarknaden, underlätta
arbetet med företagsetableringar, bygga starkare kommungemenskap och tillhörighet för invånarna
samt arbeta fram en värdegrund för ett gemensamt förhållningssätt gentemot invånare, brukare,
förtroendevalda och medarbetare. Det färdiga resultatet framgår av bilagan Varumärkesplattform
för platsen Laxå.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Värdegrunds- och varumärkesarbete
Varumärkesplattform för platsen Laxå kommun

Beslut
Värdegrund och platsvarumärke samt vision enligt bilagan Varumärkesplattform för platsen Laxå
fastställs. Kommunchefen får i uppdrag att starta implementeringsprocessen.
Rubrik 2 ändras till Näringslivet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 184 – Revidering vindbruksplan för Laxå kommun - Samråd
Dnr KS 2016-22
Kommunfullmäktige har beslutat om att en revidering av vindbruksplan för Laxå kommun ska komma
till stånd (KF § 11, 2015-02-11). Uppdraget att arbeta fram planen har getts till Sydnärkes
byggförvaltning. En styr- och arbetsgrupp har tagits fram vilken har samrått för att skapa underlaget
till förslaget om reviderad vindbruksplan.
Samråd har även hållits med länsstyrelsen, avseende avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och revideringens omfattning, i stort.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Revidering av Laxå kommuns vindbruksplan - samråd
Vindbruksplan samrådshandling

Beslut
Den reviderade vindbruksplanen beslutas skickas ut på samråd, i enlighet med 3 kap. 9 § plan- och
bygglagen (PBL).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185 – Finnerödja skola Dnr KS 2016-254
På uppdrag från kommunstyrelsen har en styrgrupp tagit fram underlag för beslut avseende
Finnerödja skola. Styrgruppen förordar en nybyggnation av Finnerödja skola framför en renovering av
befintlig skola.
Styrgruppens beslut utgår från att en nybyggnation ger bättre pedagogiska förutsättningar, lägre
driftkostnader och en lägre byggkostnad jämfört med renoveringsalternativet.

Yrkanden
Ylva von Scheele (M) yrkar att offert tas in även på att renovera Finnerödja skola. En ny skola får en
yta på 1000 kvm och blir endast anpassad för den befintliga verksamheten. Möjligheten att växa blir
begränsad. Befintlig skola är på 1500 kvm. Boverket ger 25 % bidrag till upprustning av befintliga
skolor. Det kulturhistoriska värdet är stort på den befintliga skolan då kvalitén på bygganden vad
gäller material och arkitektur.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag från förvaltningen samt ett tilläggsförslag från Ylva von
Scheele (M).
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enlig förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar så.
Ordförande ställer frågan om Ylva von Scheeles (M) tilläggsyrkande antas och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutsunderlag


Finnerödja skola

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta in anbud för
nybyggnation av Finnerödja skola.
Skolan ska anpassas till årskurs 1 till 5 med möjlighet till utbyggnad. I anbudsförfrågan ska anges att
anbudsgivaren även har möjlighet att lämna pris och förslag på ett byggande enligt ”sunda hus
kriterier” eller motsvarande. Skolan bör även kunna förses med solceller. Laxå Kommunfastigheter
AB beslutar om dessa ska vara med i anbudet eller beställas separat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186 – Tillbyggnad Lindåsens skola Dnr KS 2016-265
Enligt barn- och utbildningsnämnden finns ett uttalat behov av att bygga ut Lindåsens skola med
motsvarande en avdelning. Därför behöver Laxå Kommunfastigheter AB lämna ut en
anbudsförfrågan snarast.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar på återremiss för att ta fram en bredare underlag för detta beslut.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag från förvaltningen samt ett återremissyrkande från Ylva
von Scheele (M).
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot återremissyrkandet och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer frågan om förvaltningens förslag ska bifallas och finner att kommunstyrelsen
beslutar så.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Tillbyggnad Lindåsens skola
Förslag till beslut för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbilningsnämnden § 117

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta in anbud för
utbyggnation av Lindåsens skola med motsvarande en avdelning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187 – Utbyggnad av förskolan i Hasselfors Dnr KS 2016-256
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att från kommunstyrelsen begära en utredning avseende
utökning av verksamhetslokaler i Hasselfors förskola.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar på att en offert tas in nu på utbyggnation av förskolan. Idag bedrivs enbart
förskola i Hasselfors och den lokal som lämnades kvar efter flytt av skolan har blivit för liten.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut från förvaltningen samt ett förslag till beslut från
Ylva von Scheele (M):
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Utbyggnad av förskolan i Hasselfors
Barn- och utbildningsnämnden § 96

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta fram en utredning
avseende kostnad för utbyggnad av verksamhetslokaler i Hasselfors förskola.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188 – Rapporter Dnr KS2016-3
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) rapporterar att det ej genomförs någon regionreform år 2019.
Vidare rapporterar Bo Rudolfsson (KD) att några ur kommunstyrelsen deltog på BRO-byggardagen
den 30 november.
* Kommunala bolag
AB Laxåhem och Laxå kommunfastigheter AB VD Mattias Looström informerar.
Före detta Linnéans lokaler håller på att byggas om till lägenheterna. Dessa ska vara klara till
årsskiftet. Ramundergårdens utbyggnad kommer att delas upp i två entreprenader, dels att ta fram
handlingar, dels byggnation. För närvarande håller detaljplanen på att göras om. Den planerade
nybyggnationen av lägenheter är ännu ej färdigbeslutad.
Anbudöppning för arbetet runt vattenläckan i Finnerödja idrottshall sker i dagarna. Sista etappen för
asfaltering för året är nu klar. Upphandling för ombyggnation av Saltängsskolan pågår. Lekplatsen i
Hasselfors är klar och besiktad. Sista etappen för upprustning av Gubbängen pågår.
En fråga om det går att ta bort nattsläckningen i kommunen ställs. Detta är en fråga för kommunen.
Kommunstyrelsen fattar ett enhälligt beslut om att denna fråga tas upp på dagens sammanträde.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-12-01

Kommunstyrelsen

§ 189 – Delegationsbeslut Dnr KS2016-1
Redovisning av delegationsbeslut KS 704-782/16.
Delegationsbeslut gällande beslut av granskning av detaljplan för Laxåskogen 1:116.
Delegationsbeslut gällande beslut av granskning av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m fl.

Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsen sammanträde.

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 27

Protokoll

2016-12-01

Kommunstyrelsen

§ 190 – Meddelanden Dnr KS2016-2
Meddelanden
Från Sveriges Kommuner och Landsting har Ekonomirapporten, oktober 2016, inkommit
Från Kumla kommunfullmäktige har beslut om Strategi för arbetet mot våldsbejakande extremism
och social oro, inkommit
Från Boverket har information om bostadsmarknadsenkäten och Plan-, bygg- och tillsynsenkäten
inkommit.
Delårsrapport 2016 Taxe- och avgiftsnämnden

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:57 och 16:58

Protokoll
Styrelseprotokoll från Laxå Kommunfastigheter AB 2016-10-10
Styrelseprotokoll från AB Laxåhem 2016-10-10
Styrelseprotokoll från Laxå Vatten AB 2016-10-13
Styrelseprotokoll från Laxå Värme AB 2016-10-13
Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2016-10-14
Sammanträdesprotokoll från Nerikes Brandkår 2016-10-20
Protokoll från Regionalt samverkansråd 2016-10-28
Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2016-10-24
Styrelseprotokoll från AB Laxåhem 2016-10-28
Protokoll från Samordningsförbundet Sydnärke 2016-10-28

Beslut
Meddelandena anses delgivna.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 27

Protokoll

2016-12-01

Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-12-01

Kommunstyrelsen

§ 191 – Borttagande av nattsläckning av gatuljus Dnr KS
2016-272
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att ta upp frågan om borttagande av nattsläckning av gatuljusen
i kommunen. För närvarande så släcks två av tre gatuljus under natten. Kommunen har bytt ut all
armatur och bytt till energisnåla lampor.

Yrkande
Tommy Holmquist (S) yrkar att alla gatuljus åter tänds upp i kommunen. Detta under perioden
december 2016 till mars 2017. En utvärdering ska göras och presenteras för kommunstyrelsen på
sammanträdet i mars 2017. Den ska bland annat innehåll vilken kostnad det har medfört.

Beslut
Alla gatuljus tänds åter upp i kommunen. Detta under perioden december 2016 till mars 2017. En
utvärdering ska göras och presenteras för kommunstyrelsen på sammanträdet i mars 2017. Den ska
bland annat innehåll vilken kostnad det har medfört.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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