BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
1(1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-04-08

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 – 20.30
Plats och tid

Enligt bilagor sidor 15 och 16.

Beslutande

Övriga deltagande

Annika Eriksson, sekreterare
Ylwa Söderström, revisor

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Rolf Stenward och Annika Adolfsson

Underskrifter

Kommunkontoret måndag 2013-04-15 kl. 16.00

Sekreterare

Paragrafer
Annika Eriksson

Ordförande
Stig Adolfsson
Justerande
Rolf Stenward

Annika Adolfsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-04-08

Datum för
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

2013-04-17

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande 2013-05-10

Kommunkontoret
Annika Eriksson
Utdragsbestyrkande

25 - 35
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kf § 25

Dnr 2012.156.714

Byggande av ny förskola
Fredrik Noaksson, vd AB Boxholmshus informerar angående byggandet av en
ny förskola.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kf § 26

Dnr 2013.004.042

Justering budget 2013
Ska vi klara nuvarande ekonomiska mål med 2% resultat över mandatperioden
2011-2014 måste kostnaderna minskas med cirka 4 miljoner från och med
2013.
Om inga kostnadsminskningar görs är prognosen att cirka 1,2% uppnås av
målet 2%.
Per-Arne Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stig Johansson (m) yrkar avslag till förmån för tidigare fattade beslut i ärendet.
Eva Bremer (fp) yrkar att det klart och tydligt ska framgå att kommunen ska
vara återhållsamma med utgifter som till exempel bidrag. Under den
förutsättningen kan hon tänka sig att stödja det ekonomiska målet 1,2% enligt
skriftligt yrkande (se bilaga till protokoll).
Levi Eckeskog (kd) anser att det borde finnas ett bättre underbyggt förslag till
beslut.
Åke Carlsson (m) yrkar avslag på målet 1,2%.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Per-Arne Larssons
(s) förslag samt Stig Johanssons (m) förslag. Ordföranden 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 19 ja-röster mot 14 nej-röster.
Ja-röster avger: Johan Birath (s), Per-Arne Larsson (s), Ann-Marie Flink (s),
Annika Adolfsson (s), Jan Björkman (s), Siw Karlsson (s), Stig Adolfsson (s),
Britt-Marie Johansson (s), Janet Åkesson (s), Lars-Bertil Oskarsson (s), AnnSofie Ramevik (s), Sölve Rosenlöf (s), Eva Oskarsson (s), Niilo Kulojärvi (s),
Helena Stålhandske (s), Sandra Sjöberg (s), Anna Jörnestad (s), Henrik M
Carlsson (s) samt Eva Bremer (fp).
Nej-röster avger: Stig Johansson (m), Anette Andersson (c), Åke Carlsson (m),
Staffan Leufvén (c), Levi Eckeskog (kd), Rolf Stenward (m), Inge Lindahl
(mp), Gunnar Malgeryd (c), Sören Norrby (m), Göran Andersson (sd), Inger
Gustafsson (c), Evert Andersson (kd), Stephan Möllenhoff (m) samt Maud
Oskarsson (m).
Magnus Lundqvist (s) avstår från att rösta.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kommunfullmäktige beslutar
att anta det ekonomiska målet med 1,2% istället för tidigare 2% under
mandatperioden 2014, samt
att anta tilläggsyrkandet från Eva Bremer (fp) gällande återhållsamhet med
utgifter som till exempel bidrag och göra noggranna överväganden i samtliga
fall.
______
Reserverar sig mot besluten gör Stig Johansson (m), Anette Andersson (c),
Åke Carlsson (m), Staffan Leufvén (c), Levi Eckeskog (kd), Rolf Stenward
(m), Inge Lindahl (mp), Gunnar Malgeryd (c), Sören Norrby (m),
Göran Andersson (sd), Inger Gustafsson (c), Evert Andersson (kd),
Stephan Möllenhoff (m) samt Maud Oskarsson (m).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kf § 27

Dnr 2012.254.109

Kooperativet KNUT
På Kommunstyrelsen 2013-02-26 beslutades att kommunchefen skulle komma
med förslag till beslut gällande KNUTS framtid.
Som ett led i projekt Visionscenters verksamhet ingår att de samverkande
kommunerna ska försöka starta ett socialt kooperativ i respektive kommun. För
Boxholms del har detta resulterat i att kooperativet KNUT startade 2011.
Omsättningen 2012 uppgick till 2,9 miljoner. Under 2012 sysselsatte
verksamheten ett tiotal personer.
Resultatet 2012 var 17 000 kr, vilket är positivt. KNUT har dock haft
ekonomiska problem med likviditeten då verksamheten har varit instabil med
kraftiga svängningar. Tidvis har uppdragen varit många och varierande medan
det under andra perioder inte funnits några uppdrag alls. Det har gjorts flera
försök att åstadkomna en stabilare verksamhet och då visar erfarenheter från
andra Kooperativ att kommunen måste stå för minst 50 % av uppdragen och att
andelen personer i någon forma av arbetsmarknadspolitisk åtgärd bör svara för
mer än 25% av intäkterna. Detta har varit svårt att nå under de två första
verksamhetsåren men nu tror vi att det finns en fungerande lösning som
innebär att arbetsmarknadsenheten anställer en verksamhetsutvecklare som får
i uppdrag att arbeta med en uppstart av Kooperativet.
Stig Johansson (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Yttrar sig i ärendet gör Anette Andersson (c) och Levi Eckeskog (kd).
Per-Arne Larsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Finansiering
Lönekostnaderna finansieras genom att en omfördelning sker från ekonomiskt
bistånd verksamhet 57500 och flyktingmottagning verksamhet 60010 till
arbetsmarknadsenheten.
Kommunfullmäktige beslutar
att arbetsmarknadsenheten från och med 2013-04-15 anställer en
verksamhetsutvecklare på halvtid i 6 månader, med uppdrag att få till ett
samarbete mellan kommunernas verksamheter, kommunens bolag och
Kooperativet KNUT ekonomisk förening, samt
att finansieringen sker genom att en omfördelning sker från ekonomiskt
bistånd verksamhet 57500 och flyktingmottagning verksamhet 60010 till
arbetsmarknadsenheten.
______
Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-04-08

Beslutet expedieras till:

Justerare

Styrelsen för Kooperativet KNUT
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kf § 28

Dnr 2013.087.730

Samverkansavtal med landstinget angående personer med
psykisk funktionsnedsättning
Kommunen har ett samverkansavtal med landstinget angående personer med
psykisk funktionsnedsättning. Avtalet har reviderats till att nu också omfatta
barn och unga 0 – 18 år.
Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samverkan
kring personer med psykisk funktionsnedsättning enligt hälso- och
sjukvårdslagen 8a § och socialtjänstlagen enligt 5 kap. 8a §.
Överenskommelsen skall tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
huvudmännen.
Nuvarande samverkansavtal personer med psykisk funktionsnedsättning är
reviderat till att även omfatta barn och unga 0 – 18 år. Framlagt förslag,
daterat 2013-02-11, kommer att behöva revideras när kommunerna tar över
viss hemsjukvård från landstinget från och med 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna framlagt förslag, daterat 2012-02-11, på samverkansavtal mellan
Boxholms kommun och landstinget i västra Östergötland gälland personer, nu
även omfatta barn och unga 0 – 18 år, med psykisk funktionsnedsättning
att överenskommelsen gäller tills kommunerna tar över viss hemsjukvård
2014.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Äldreomsorgschef Rozita Hedqvist
Sektionschef Carolina Dufmats
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013-04-08

Kf § 29

Dnr 2013.046.714

Behov av utökad förskoleverksamhet i Strålsnäs
Vid kommunstyrelsens möte 20130226, beslutades att hyra lämplig lokal i
Strålsnäs, att snarast starta verksamhet i denna lokal, samt att ta fram en
långsiktig planering gällande barnomsorgsplatser i Strålsnäs.
Det beslutades också att budget för ny förskola används till de utökade
verksamheterna.
Sedan detta beslut fattades har följande skett:
Den tilltänkta förhyrningen har ifrågasatts av flera grannar på gatan.
Åsbogården, den perfekta lånsiktiga lösningen är till salu.
Åsbogården är tillgänglig från juli månad. Kan vi förvärva Åsbogården och
flytta in under sommaren klarar vi verksamheten i egna lokaler fram till dess.
Långsiktigt säljs de två villorna på Kvarnvägen och Åsbogården kompletteras
med viss nybyggnation, för att samla all verksamhet på ett ställe.
Fördelarna är många, bland annat:
Effektivare personalanvändning.
Gemensam matproduktion med Åsbo skola.
Bra parkeringsmöjligheter.
Bra för innevånarna som kan lämna alla sina barn på ett ställe.
Budget för ny förskola används till de utökade verksamheterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att uppta förhandling om förvärv av
Åsbogården.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kommunchef Göran Lundström
Barn- och utbildningschef Gösta Högberg
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kf § 30

Dnr 2013.001.288

Begäran av medel för byte av ventilationssystem på
Svartåvallen
Ärendet angående byte av ventilationssystem är återremitterat från
kommunfullmäktige 2013-02-11.
Ventilationssystemet på Svartåvallen är inte godkänd i dagsläget och dessutom
kommer en energibesparing att ske med cirka 30.000 kr enligt kalkylen.
Stig Johansson (m) yrkar avslag med motiveringen att det inte finns några
pengar.
Eva Bremer (fp) anser att vi är alldeles för vaga i ärendet. Yrkar på återremiss
eftersom skrivningen är för vag.
Per-Arne Larsson (s) föreslår att ärendet flyttas från dagordningen och
behandlas på nästa möte i kommunfullmäktige den 6 maj.
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet ska beredas i kommunstyrelsen för att sedan komma tillbaka på
kommunfullmäktiges sammanträde den 6 maj.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-04-08

Kf § 31

Dnr 2013.071.514

Parkering vid Blåviks färjeläge
Kontakter har tagits med Trafikverket för att få en finansiering kring en
vändplan för bussar. Totalkostnad för detta beräknas till cirka 300 000 där
Trafikverket bidrar med hälften.
Stig Johansson (m) yrkar bifall om parkeringen anläggs i Boxholms kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra parkering vid Blåviks färjeläge, under förutsättning att
Trafikverket bidrar med hälften av investeringskostnaden, samt
att finansieringen i övrigt tas från kommunstyrelsens investeringskonto.
_______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013.096.409

Motion: Satsa på 3d printing i Boxholm
Motion från miljöpartiet de gröna i Boxholm.
Inge Lindahl (mp) informerar angående sin motion.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Redovisning av väckta ej besvarade motioner och
medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunchefen att se över redovisningen av motioner och
medborgarförslag och göra en sammanställning över ej besvarade motioner och
medborgarförslag.
_______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kommunchefen

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
13(13)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-04-08
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Dnr 2013.112.311

Extra ärende: Motion rörande gatuskyltning i Boxholms tätort
En motion har inkommit från Stig Johansson (m), gruppledare 2013-04-08.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2013-04-08

Kf § 35

Redovisning av enkätsvar
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare erhöll en enkät i januari 2013.
Tio svar har inkommit, varav flest röster har lämnats på Frostlinghuset.
Kommunfullmäktige beslutar
att enkätsvaren gällande Frostlinghuset behandlas på nästa
kommunfullmäktige.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

