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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Plats och tid

Folkets Hus B-sal måndag 2013-02-11 kl. 19.00 – 20.45

Beslutande

Enligt bilagor

Övriga deltagande

Annika Eriksson, kommunsekreterare
Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus
Rozita Hedqvist, äldreomsorgschef
Gunnar Andersson, revisor
Sune Philipsson, revisor
Per-Arne Löfving, Ylva Söderström och Per-Olof Hallberg, revisorer

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Ann-Marie Flink och Staffan Leufvén

Underskrifter

Kommunkontoret måndag 2013-02-18 klockan 16.00

Sekreterare

Paragrafer
Annika Eriksson

Ordförande
Stig Adolfsson
Justerande
Ann-Marie Flink

Staffan Leufvén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-02-11

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

2012-02-19

Datum för
anslags nedtagande 2013-03-13

Kommunkontoret
Annika Eriksson
Utdragsbestyrkande

1 -17
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 1

Dnr 2012.156.714

Byggande av ny förskola
Fredrik Noaksson, vd AB Boxholmshus informerar angående byggandet av en
ny förskola. Just nu pågår en upphandling där man hoppas få in många anbud.
Yttrar sig i ärendet: Stig Johansson (m), Stefan Andersson (m), Niilo Kulojärvi
(s), Stephan Möllenhoff (m), Eva Bremer (fp), Inge Lindahl (mp) samt Johan
Birath (s).
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 2

Dnr 2012.156.714

Försäljning av tomt för uppförande av förskola, del av
Timmerö 3:1
AB Boxholmshus planerar byggandet av ny förskola, adress Bjursdalsvägen 3
alternativt Hjortstigen 3.
För ändamålet önskar AB Boxholmshus förvärva del av Timmerö 3:1 enligt
bilaga 1 till Köpebrev. Arealen uppgår till 9 787 kvm.
Föreslagen köpeskilling är ett hundra tusen kronor. (100 000 kr)
Beslutsunderlag
Köpeavtal med kartbilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att under förutsättning, att alla övriga erforderliga beslut i ärendet fattas,
godkänna avtalet.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

AB Boxholmshus
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 3

Information om hemsjukvården
Äldreomsorgschef Rozita Hedqvist informerar angående hemsjukvård.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 4

Dnr 2013.016.770

Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Östergötlands
län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende
Styrgruppen för hemsjukvårdsreformen i Östergötland beslutade den 11 januari
2013 enhälligt att ställa sig bakom upprättat förslag till ”Avtal mellan Landstinget
och kommunerna i Östergötlands län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt boende” inklusive till avtalet tillhörande bilagor.
Avtalet, som är daterat 2013-01-11, innebär en överföring av hemsjukvården från
Landstinget till kommunerna fr.o.m. 2014-01-20 samt att en skatteväxling med 25
öre ska genomföras fr.o.m 2014-01-01.
Det krävs att samtliga fullmäktigeförsamlingar i länets kommuner och landstinget
fattar likalydande beslut enligt nedanstående förslag senast 31 mars 2013 om
förändringen ska kunna träda ikraft i enlighet med avtalet.
Ansökan om skatteväxling
Landstinget ansvarar för att ansökan om skatteväxling skickas till
Finansdepartementet. Som underlag till ansökan skall samtliga kommuners beslut
om ”Beslut om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt
boende”. Besluten ska skickas till landstinget.
Beslutsunderlag
Huvudavtal hemsjukvård 201301-11 samt bilaga 3 Ekonomi.
Kommunfullmäktige beslutar
att överta från Landstinget i Östergötland verksamhet som framgår av ”Avtal
mellan Landstinget och kommunerna i Östergötlands län om överlåtelse av
skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende”, daterat 2013-01-11.
att ställa sig bakom förslaget att en skatteväxling från Landstinget i Östergötland
till länets kommuner med 0,25 procentenheter (25 öre) ska genomföras med
verkställighet från och med 2014-01-01.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Landstinget i Östergötland
Ekonomienheten
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 5

Dnr 2013.034.730

Årlig omräkning av förbehållsbelopp och maxtaxa
Omsorgsverksamheten får årligen information från Socialstyrelsen angående
uppgifter för beräkning av avgift för äldre- och handikappomsorgen. En årlig
översyn görs med anledning av detta.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens information ger förslag till ändring av högkostnadsskyddet,
det vi i dagligt tal kallar för ”maxtaxa”. Vidare innehåller informationen
förslag på hur minimibeloppet ska räknas fram. Minimibeloppet utgör
tillsammans med övriga individuella kostnader samt hyreskostnader det belopp
som socialnämnden räknar av för den enskilde för att beräkna avgiftsutrymmet,
det så kallade förbehållsbeloppet.
Socialstyrelsens beräkningar grundar sig på gällande prisbasbelopp samt de av
Konsumentverket gjorda beräkningar av skäliga levnadskostnader.
För år 2013 har en omräkning och justering gjorts av avgifterna för
äldreomsorgen utefter ovanstående förutsättning, se bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna omräkningen av äldreomsorgsavgifterna för år 2013, samt
att den nya äldreomsorgsavgiften börjar gälla 2013-01-01.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Äldreomsorgen
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 6

Dnr 2013.081.174

Sotningstaxa samt avgift för brandskyddskontroll
Enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 6 § får en kommun
föreskriva att avgift ska betalas för sotning och brandskyddskontroll.
Taxan för dessa tas av kommunfullmäktige som därefter kommer att utlysa
upphandling via tjänstekoncession på utförandet. Enligt avtal mellan Boxholms
kommun och blivande skorstensfejarmästare svarar skorstensfejarmästare för
fakturering av sotningsavgifter som fastighets- eller lägenhetsinnehavare är
skyldiga att erlägga enligt gällande sotningstaxa.
Förslag från räddningschef är att sotningstaxan samt avgift enligt bilagor om
inga andra förändringar sker, årligen ska följa gällande sotningsindex.
Beslutsunderlag
Bilagor med taxor och avgifter för sotning samt brandskyddskontroll.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna taxor och avgifter enligt bilagor
att under förutsättning att inga andra förändringar sker, godkänna att taxa- och
avgiftshöjningar årligen följer gällande sotningsindex, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens förvaltning att teckna avtal med skorstensfejarmästare efter att tjänstekoncession har skett.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Räddningschef
AB Boxholmshus
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 7

Dnr 2013.018.106

Bostadsrättsföreningen Manhem
Kommunstyrelsen beslutade godkänna framtaget avtalsförslag (Ks § 16/2013)
med Bostadsrättsföreningen Manhem.
Avtalet löper till och med 2014-12-31.
Räntan uppgår till 2% och amortering sker två gånger per år med 60 000 kr.
Avtalet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner avtalet.
Stig Johansson (m) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Per-Arne Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och finner efter hörande med
kommunfullmäktige genom acklamation att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och kommunfullmäktige
fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Stig Johanssons
(m) yrkande röstar nej.
Omröstning utfaller med 17 ja-röster mot 15 nej-röster.
Ja-röster avger: Johan Birath (s), Per-Arne Larsson (s), Ann-Marie Flink (s),
Annika Adolfsson (s), Sölve Rosenlöv (s), Siw Karlsson (s), Stig Adolfsson
(s), Britt-Marie Johansson (s), Janet Åkesson (s), Lars-Bertil Oskarsson (s),
Ann-Sofie Ramevik (s), Sandra Sjöberg (s), Eva Oskarsson (s), Niilo Kulojärvi
(s), Helena Stålhandske (s), Anna Jörnestad (s) samt Henrik M Carlsson (s).
Nej-röster avger: Stig Johansson (m), Staffan Leufvén (c), Åke Carlsson (m),
Anna-Karin Kindgren (c), Levi Eckeskog (kd), Rolf Stenward (m), Inge
Lindahl (mp), Gunnar Malgeryd (c), Sören Norrby (m), Eva Bremer (fp),
Göran Andersson (sd), Siv Friedmann Björk (c), Evert Andersson (kd),
Stephan Möllenhoff (m) samt Stefan Andersson (m).
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avtalet med Bostadsrättsföreningen Manhem.
______

Alliansen reserverar sig via Stig Johansson(m).

Beslutet expedieras till:

Justerare

Bostadsrättsföreningen Manhem
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 8

Dnr 2013.020.214

Detaljplan Industritomter Boxholm 5:393
Byggnadsnämnden har begärt medel hos kommunstyrelsen för arbetet med att
ta fram en detaljplan för området.
Kommunstyrelsen föreslår i § 23, 2013 att planarbete startas med fördjupad
översiktsplan.
Kommunfullmäktige beslutar
att medel beviljas för att ta fram en fördjupad översiktsplan, samt
att det sker i dialog med markägaren.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Byggnadsnämnden
Fastighetsägare Boxholm 5:393
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 9

Dnr 2013.017.370

Redovisning av spillvärmeprojektet
Spillvärmeprojektet är ett projekt som plan- och byggchef har bedrivit i
samarbete med Östsam under 2012.För att kunna gå vidare med
spillvärmeprojektet behöver en politisk styrgrupp tillsättas i form av en
kommunfullmäktigeberedning.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta en beredning för spillvärmeprojektet.
att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram lämpliga kandidater till beredningen.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 10

Dnr 2013.001.288

Begäran av medel för byte av ventilationssystem på
Svartåvallen
Ventilationsanläggningen på Svartåvallen uppfyller inte de krav som ställs
idag.
Byggnadsnämnden har beslutat att begära cirka 250 000 kronor för att byta ut
ventilationssystemet på Svartåvallen. En energibesparing med cirka 2530.000:-/år.
Kommunstyrelsen beslutade i § 14/2013 att bevilja 250 000 kronor till
byggnadsnämnden för att byta ut ventilationssystemet på Svartåvallen, att
justering görs i investeringsbudget 2013, samt att efter bytet av
ventilationssystemet se över det årliga driftsbidraget.
Stig Johansson (m) yttrar sig i ärendet och yrkar på en återremiss till budgetberedningen 2014.
Per-Arne Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Eva Bremer (fp) yrkar på att det ska framgå att det är en energibesparande
åtgärd och inte ett bidrag.
Stig Johansson (m) vidhåller sitt yrkande att återremittera ärendet till
budgetberedningen 2014.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
senare.
Kommunfullmäktige svarar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag och finner efter hörande med
kommunfullmäktige genom acklamation att man beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och kommunfullmäktige
fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla
kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Stig Johanssons
(m) yrkande röstar nej.
Omröstning utfaller med 18 ja-röster mot 14 nej-röster.
Ja-röster avger: Johan Birath (s), Per-Arne Larsson (s), Ann-Marie Flink (s),
Annika Adolfsson (s), Sölve Rosenlöv (s), Siw Karlsson (s), Stig Adolfsson
(s), Britt-Marie Johansson (s), Janet Åkesson (s), Lars-Bertil Oskarsson (s),
Ann-Sofie Ramevik (s), Sandra Sjöberg (s), Eva Oskarsson (s), Niilo Kulojärvi
(s), Helena Stålhandske (s), Anna Jörnestad (s), Henrik M Carlsson (s) samt
Levi Eckeskog (kd).
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Nej-röster avger: Stig Johansson (m), Staffan Leufvén (c), Åke Carlsson (m),
Anna-Karin Kindgren (c), Rolf Stenward (m), Inge
Lindahl (mp), Gunnar Malgeryd (c), Sören Norrby (m), Eva Bremer (fp),
Göran Andersson (sd), Siv Friedmann Björk (c), Evert Andersson (kd),
Stephan Möllenhoff (m) samt Stefan Andersson (m).

Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, samt
att det ska framgå att det är en energibesparande åtgärd och inte ett bidrag.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
13(13)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 11

Dnr 2013.041.101

Fråga till kommunalrådet Per-Arne Larsson (s)
Stephan Möllenhoff (m) ställer en fråga till kommunalrådet Per-Arne Larsson
(s).
”Vid ändringen av gångfartsområde på Storgatan gjordes det någon ekonomisk
konsekvensutredning avseende det eventuella återkrav från bidragsgivare för
finansiering av dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Om så inte är fallet bör
det skyndsamt utföras en sådan konsekvensutredning så att
kommunfullmäktige får veta vilken ekonomisk risk kommunen står inför.
Vidare ser jag fram mot svar om vad avsikten med den ändrade
hastighetsbegränsningen är.
Kan det möjligen vara av omsorg om kommuninvånarna som inte var kapabla
att följa gällande trafikregler vilket också påpekats av polis efter utförd
hastighetskontroll.”
Per Arne Larsson (s) går upp och besvarar frågan angående Storgatan.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 12

Dnr:2012.292.101

Valärende
Per-Åke Agnevik, (c ) har begärt entledigande från sina politiska uppdrag i
Boxholms kommun samt från AB Boxholmshus styrelse från och med
2012-12-31.
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Per-Åke Agnevik ( c)
att utse Therese Leufvén (c ) till ledamot i beställarrådet i Östgötatrafiken
att utse Anette Andersson (c ) till styrelseledamot i AB Boxholmshus
att utse Anna-Lena Kindgren (c ) till ersättare i arbetsmiljökommittén
att utse Siv Friedman-Björk(c ) till ledamot i BRÅ, Brottsförebyggande arbetet
i Boxholm
att utse Stefan Andersson (m) till ombud till årsstämman VÖKBY Bredband
AB
att utse Therese Leufvén (c ) till ersättare i Kommunalförbundet ITSAM
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Länsstyrelsen
Samtliga valda
Akt

Utdragsbestyrkande
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2013-02-11

Kf § 13

Dnr: 2012.297.101

Valärende
Mikael Joelsson(s) har ansökt om entledigande från sitt uppdrag i
kommunfullmäktige från och med 2012-12-27.

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja entledigandet.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Länsstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 14

Dnr 2012.291.101

Valärende
Stefan Kindberg (s) har ansökt om entledigande från sitt uppdrag i
kommunfullmäktige från och med årsskiftet 2012/2013.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja entledigandet.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Länsstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 15

Dnr 2013.042.101

Valärende
Erik Birath (s) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige från och med 2013-02-08.

Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja entledigandet.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Länsstyrelsen
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 16

Dnr:2013.040.101

Interpellation från Stig Johansson (m)
Stig Johansson(m)har ställt en interpellation till Per-Arne Larsson(s).
Interpellationen:
”Enligt beslut i kommunfullmäktige 2012-10-29 § 88 finns ett ospecificerat
spar i budgeten för 2013 på 4 mkr där kommunstyrelsen för att det verkställs.
Alliansen presenterade på kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-29 ett
förslag på hur det skulle kunna gå till. Men då det förslaget blev bortröstat så
finns nu frågan kvar: När kommer kommunstyrelsen med ett förslag på hur
sparbetinget skall se ut?”

Svaret på interpellationen kommer att vara skriftligt och tas upp på nästa
kommunfullmäktigemöte den 18 mars.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-11

Kf § 17

Dnr 2012.290.314

Inkommet medborgarförslag angående snöröjning och skötsel
av Granliden, Flemminge, Boxholm
Ett medborgarförslag har kommit in från Gabriella Edvardson Alsoe och
Roger Edvardsson gällande snöröjning och skötsel av Granliden, Flemminge i
Boxholm.

Kommunfullmäktige beslutar
att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

