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Protokollet innehåller paragraferna §§135-148
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Maud Pettersson
Gundega Hallinder

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
2016-11-16

Datum för överklagan

2016-11-18

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2016-12-10

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147
§ 148

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Skattesats 2017
Äskande av budget för revisorerna 2017
Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Taxa för avfall
Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena - svar
Rapport över ej verkställda beslut 2016
Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige
Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets fot
Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor

Utdragsbestyrkande
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§ 135 - Upprop
Efter förrättat upprop antecknas 30 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136 - Val av justerare
Till justerare utses Maud Pettersson (MP) och Gundega Hallinder (V).
Justering sker den 18 november klockan 7.45.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 137 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande förändringar:
Tillägg:
Punkt 14
Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets Dnr KS 2016-261
Punkt 15
Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor Dnr KS 2016-262
Stryks:
Punkt 12
Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (S) Dnr KS 2016-39

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 138 – Utredning om försöksprojekt med sex timmars
arbetsdag Dnr KS 2016-233
Förvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheten att under två år
bedriva försöksprojekt avseende sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Utredningen ska vara
klar inför budgetbeslutet i november 2016.
Inom social- och omsorgsnämnden (SON), fanns det i februari 2016 sammanlagt 141,4 årsarbetare
som arbetade i äldreomsorgen som undersköterskor eller vårdbiträden. Om man räknar antalet
”huvuden” så var det 155 personer, eftersom några arbetade deltid.
Om 141 årsarbetare går ned till sex timmars arbetsdag, behöver vårdpersonalen totalt sett utökas.
Personalgruppen behöver kompletteras med 35,35 extra årsarbetare, i form av nya undersköterskor.
Kostnaden för dessa extra 35,35 årsarbetare uppgår till 15 730 000 kr beräknat på genomsnittlig
årslön om 445 000 kr.
Korttidssjukskrivningar (dag 1-14) var inom SON år under 2015 var 5,8 dagar per anställd och år,
vilket motsvarar kostnaden för 3,7 årsarbetare.
Om man gör antagandet att 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen skulle medföra en halvering
av korttidsfrånvaron, så skulle effektiviseringen motsvara knappt 2,0 årsarbetare, till en kostnad av
823 000kr per år. Kvarstår 15 107 000 kr per år för genomförande av sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.
I beräkningen enligt ovan är utgångspunkten att de av personalen som idag har heltidslön vid åtta
timmars arbetsdag bibehåller sin heltidslön men med sex timmars arbetsdag. De som idag arbetar
deltid ingår inte i räkneexemplet. Det är rimligt att tänka sig att även de ges heltidslön för sex
timmars arbetsdag.
En faktisk omständighet värd att nämna är att sjukfrånvaron inom SON, till och med juli månad 2016,
totalt uppgick till 7,5 % inklusive långtids- och korttidssjukskrivningar. Motsvarande siffra för 2015
var 8,8 %, vilket innebär att sjukfrånvaron sjunkit med 1,3 % från 2015 till 2016.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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I princip skulle finansiering de första två åren kunna ske ur det extra anslaget om 17 mnkr, som Laxå
kommun kommer att erhålla av staten för budgetåren 2017 och 2018. Därefter måste en annan
lösning avseende finansiering bli aktuell, antingen genom kraftfullt minskade ramar för barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och/eller social- och omsorgsnämnden, alternativt genom en
skattehöjning i kommunen.

Yrkanden
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar att ärendet återremitteras och förändras genom följande motivering.
Att utreda ett försöksprojekt under 2 år med 6-timmarsarbetsdag med heltidslön i begränsad
omfattning för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar direkt med vårdarbete.
I detta exempel hemtjänsten, men det är upp till social- och omsorgsnämnden att avgöra inom vilken
verksamhet man vill prova detta försöksprojekt.
Ulf Appelkvist (S) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) återremissyrkande.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels återremissyrkande, dels bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot om det ska återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Kommunstyrelsen §163 Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag

Beslut
Ärendet återremitteras och förändras med följande motivering.
Att utreda ett försöksprojekt under 2 år med 6-timmarsarbetsdag med heltidslön i begränsad
omfattning för undersköterskor och vårdbiträden som arbetar direkt med vårdarbete.
I detta exempel hemtjänsten, men det är upp till social- och omsorgsnämnden att avgöra inom vilken
verksamhet man vill prova detta försöksprojekt.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 139 – Skattesats 2017 Dnr KS 2016-110
Kommunstyrelsen ska senast den sista oktober föreslå kommunfullmäktige skattesats för kommande
år.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun

Beslut
Skattesatsen för år 2017 till fastställs till oförändrade 22,18 kr per intjänad hundralapp.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 140 – Äskande av budget för revisorerna 2017 Dnr KS 2016249
Revisionsgruppen lämnade den 27 oktober in ett äskande om budget för revisorerna 2017. Äskandet
har den 2 november 2016 beretts av den av kommunfullmäktige utsedda beredningsgruppen och
gruppen lämnar härmed förslaget till kommunfullmäktige för beslut.
Revisorerna äskar för år 2017 om 640 tkr, vilket fördelas på kostnader för de förtroendevalda samt
för konsulttjänster. Därutöver äskas medel för att köpa in surfplattor för att kunna gå över till
digitaliserad hantering av handlingar. Totalkostnad för inköp av plattor är 31 tkr. Driftskostnaden för
dessa är inbakat in budgeten.
Beredningsgruppen föreslår kommunfullmäktige att anslå 640 tkr till revisorerna för år 2017. Vidare
föreslås att det anslås 31 tkr för inköp av surfplattor år 2017.

Beslutsunderlag



Äskande av budget för revisorerna 2017
Protokoll från kommunfullmäktiges beredningsgrupp 2016-11-02

Beslut
Kommunfullmäktige anslår 640 tkr till revisorerna för år 2017.
Därutöver anslås 31 tkr för inköp av surfplattor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 141 – Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå
kommun Dnr KS 2016-110
Laxå kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2017-2019. för
verksamhetsåret 2015. Planen anger mål och uppdrag för nämndernas verksamheter och hur detta
ska finansieras. Av de skatter och bidrag som kommunen tilldelas kommer 2 procent att avsättas som
budgeterat resultatmål. De extra medel om 10 mdkr som regeringen föreslår under de kommande
åren, vilket preliminärt uppgår till 17 mnkr för Laxå kommun år 2017, har fördelats i och redovisas i
under avsnittet ”satsning på välfärden”.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD), Anette Schön (KD), Arne Augustsson (C), Gunnar Tingö (L) och Sara Pettersson
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till budget för 2017.
Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan
2017-2019.
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar bifall till vänsterpartiets förändringsförslag gällande satsningar på
välfärden i Laxå kommun. Vidare yrkar Klas-Göran Vilgren (V) att följande mål skrivs in under mål för
utvecklingsenheten: Att intensifiera arbetet med företagsetableringar med målet att tillskapa 50 nya
arbetstillfällen till 2020.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag på Klas-Göran Vilgrens (V) förändringsförslag gällande satsningar på
välfärden och yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) förslag till mål för utvecklingsenheten med
tillägget "inom nya och befintliga företag".
Klas-Göran Vilgren (V) bifaller Bo Rudolfssons (KD) tilläggsförslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag till budget. Kommunstyrelsens förslag, med bifallsyrkande
från Bo Rudolfsson (KD), Anette Schön (KD), Arne Augustsson (C), Gunnar Tingö (L) och Sara
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Pettersson (MP), moderaternas förslag, med bifallsyrkande från Ylva von Scheele (M) samt
socialdemokraternas förslag, med bifallsyrkande från Kenth Gustafsson (S). Det finns ett
förändringsförslag, med bifallsyrkande från Klas-Göran Vilgren (V) samt ett tilläggsförslag,
med bifallsyrkande från Klas-Göran Vilgren (V) och Bo Rudolfsson (KD) .
Ordförande ställer de tre förslagen till budget mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar
kommunstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2017-2019.
Ordförande ställer frågan om Klas-Göran Vilgrens (V) förändringsförslag ska bifallas eller avslås och
finner att kommunfullmäktige avslår detta.
Ordförande ställer frågan om Klas-Göran Vilgrens (V) tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget.

Ajournering
Mötet ajourneras klockan 19.31 och återupptas utan nytt upprop klockan 19.39.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019
Kommunstyrelsen §165 Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Socialdemokraternas förslag till Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019
Budgetförslag från Nya Moderaterna gällande budget 2017
Skrivelse från Vänsterpartiet gällande budget 2017

Beslut
Budget 2017 och verksamhetsplan 2017 - 2019 fastställs.
Styrelsen och nämnderna ska senast i november 2016 upprätta budget och verksamhetsplan för
perioden.
Enheter som har behov av att använda vikarier ska budgetera för detta.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella oförutsedda
behov.
Internräntan för 2017 fastställs till 3,5 %.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
kommunstyrelsen.
Budgetjustering för faktiska volymer per 30 juni 2017 och utifrån upprättad resursfördelningsmodell
sker vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Justeringen görs på halvårsbasis.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
Följande mål skrivs in under mål för utvecklingsenheten: Att intensifiera arbetet med
företagsetableringar med målet att tillskapa 50 nya arbetstillfällen till 2020 inom nya och befintliga
företag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142 – Taxa för avfall Dnr KS 2016-241
För att täcka kostnaderna för avfallsverksamheten i Laxå kommun behöver intäkterna öka med 720
tkr per år. Därför föreslås avfallstaxan höjas med i genomsnitt 17 %. Enligt förslaget höjs taxan med
340 kr/år, till 1 650 kr/år, om man bor permanent, har hämtning varannan vecka och har ett 140
literskärl. För motsvarande med 190 literskärl är föreslagen höjning 150 kr/år, till 2 200 kr/år.
Orsaken till att kostnaderna har ökat är dels ökade OH-kostnader och dels ökade kostnader för
behandling av insamlat hushållsavfall.

Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD), Gustav Beck-Friis (M), Gunnar Tingö (L) och Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Christer Johansson (S) yrkar på återremiss med följande motivering: Det skall primeras att
kompostera och sortera avfall.
Tommy Holmquist (S) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag från Bo Rudolfsson (KD),
Gustav Beck-Friis (M), Gunnar Tingö (L) och Ylva von Scheele (M) samt återremissyrkande från
Christer Johansson (S) och Tommy Holmquist (S).
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot förslaget till återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar att frågan ska avgöras idag.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Taxa för avfall
Förslag till taxa för avfall Laxå
Underlag från Sydnärkes kommunalförbund gällande taxa för avfall Laxå
Komplettering avfallstaxa 161026
Kommunstyrelsen §166 Taxa för avfall

Beslut
Taxan för avfall fastställs. Ny taxa gäller från den 1 januari 2017.
Efter fem år, när Laxå kommuns abonnenters underskott för år 2015-2016 är betalt, ska taxan sänkas
med motsvarande belopp.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16 av 22

Protokoll

2016-11-16

Kommunfullmäktige

§ 143 – Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till
Ågrena - svar Dnr KS 2016-173
Medborgarförslag gällande en cykel- och gångväg utmed länsväg 205 mellan Laxå och Laxå
Ridklubb/Ågrena har inkommit. Länsväg 205 tillhör Trafikverket som därmed är ansvariga för beslut
om åtgärder som ska genomföras. Laxå kommun har i Länstransportplan och regional cykelplan tagit
upp behovet av en gång- och cykelväg mellan Laxå och Ågrena, precis som mellan Laxå och Röfors.
Behovet av gång- och cykelvägar är stort i hela regionen och det är därmed hårda prioriteringar, men
eftersom den finns med i regionens cykelplan är det vår förhoppning att den så småningom kan lyftas
in i Länstransportplanen och finansieras. Regionens mål med cykelplanen är att binda ihop de mindre
orterna med kommunhuvudorterna med cykelvägar.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena
Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena
Kommunstyrelsen §167 Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena - svar

Beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144 – Rapport över ej verkställda beslut 2016 Dnr KS 2016153
Det finns en sammanställning av beslut som inte blivit verkställda, gällande tredje kvartalet 2016.
Sammanställningen visar på totalt två ärenden, där ett är inom äldreomsorgen och gäller permanent
bostad. Personen har blivit erbjuden boende vid två tillfälle, men tackat nej båda gångerna.
Inom LSS-verksamheten finns ett beslut, som gäller ansökan om kontaktperson, men det saknas
lämplig personal/uppdragstagare.

Beslutsunderlag


Social- och omsorgsnämnden § 112

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145 – Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige Dnr
KS 2016-234
Kommunens kalendarium 2017 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.
Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar och börjar klockan 17.30.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2017:
22 februari
22 mars
19 april
14 juni
20 september
18 oktober
15 november

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen §168 Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige

Beslut
Sammanträdesdagarna för år 2017 fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146 – Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (S)
Dnr KS 2016-40
På förslag från socialdemokraterna utses Ismael Zarifkhan (S) till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden under resterande del av innevarande mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147 – Medborgarförslag gällande namn till parken vid
Midsommarbergets fot Dnr KS 2016-261
Från medborgare har förslag om namnsättning på park vid Midsommarbergets fot inkommit.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag gällande namn till parken vid Midsommarbergets fot

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148 – Motion gällande behov av utbildning av
undersköterskor Dnr KS 2016-262
Från Ulf Appelkvist (S) och Eva Hermansson (S) har motion inkommit gällande bland annat utbildning
för undersköterskor.

Beslutsunderlag


Motion gällande behov av utbildning av undersköterskor

Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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