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Plats och tid

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00
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Enligt sidor 44 och 45.

Övriga deltagande

Annika Eriksson, sekreterare
Göran Lundström, kommunchef
Fredrik Noaksson, vd Boxholmshus § 113
Jessica Edlund, ekonomichef § 114, 115, 116, 118
Revisorer: Per-Arne Löfving, Sune Philipsson, Gunnar Andersson, Birgitta
Palmqvist, Ylwa Söderström

Utses att justera
Justeringens
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Eva Bremer och Lars-Bertil Oskarsson
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Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Sekreterare

Paragrafer
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 113

Information från Boxholmshus
Fredrik Noaksson, vd på Boxholmshus informerar angående planerade och
pågående byggprojekt i kommunen.
_______

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 114

Dnr Ks 2013.288.042

Delårsbokslut 31 augusti 2013
Ekonomichef Jessica Edlund föredrar delårsbokslutet 31 augusti 2013.
Alliansen påpekar via Stig Johansson (M) att de vill reservera sig skriftligt mot
delårsbokslutet och deltar inte i beslutet.
Alliansens reservation:
”Alliansen påpekade redan vid antagandet av 2013 års budget att besparingar
måste göras. Vid ett flertal tillfällen under året har vi i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen påpekat att kommunfullmäktiges beslut vid budgetens
antagande om besparingar, måste genomföras om budget skall kunna hållas.
Hade detta anammats av det styrande partiet, så hade vi nu haft ett bättre
resultat på gång. Men att få till ett bättre resultat under kvarvarande månader
lär bli omöjligt. Boxholms dåliga ekonomi är således ett resultat av det
partiets sätt att styra kommunen. Alliansen påtar sig inget ansvar för
styrande
delårsbokslutets dåliga resultat.”
Revisorerna har lämnat en bedömning av delårsrapporten som inkom
2013-10-28.
Revisorerna bedömer
•
•
•
•
•

att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den
kommunala redovisningslagen.
att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte uppnås
att verksamheternas måluppfyllelse är svår att bedöma, då aktiviteter
istället för resultat och effekter redovisas i verksamhetsberättelserna.
att balanskravet inte uppnås vid årets slut, samt
att redogörelse för planerade eller vidtagna åtgärder för att nå balans i
ekonomin saknas i rapporten.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslut 31 augusti 2013 för Boxholms kommun.
===

Alliansen reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Beslutet expedieras till:

Justerare

Revisorerna
Ekonomienheten
Akt
Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
4(4)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 115

Dnr Ks 2013.005.041

Skattesats 2014
Som en konsekvens av skatteväxlingen med Landstinget, där kommunerna tar
över ansvaret för hemsjukvården, föreslås skattesatsen ökas med 25 öre. Hela
denna höjning ska öka sektionerna Äldreomsorg och Behandling och omsorgs
årliga budgetram. Höjningen uppskattas tillsammans ge 2,3 Mkr i ökad
budgetram.
Kommunfullmäktige beslutar
att skattesatsen höjs med 25 öre till 21,82 vilket är ett led i skatteväxlingen
med Landstinget, övertagandet av hemsjukvården.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 116

Dnr Ks 2013.005.041

Extra revisionsinsatser – budget 2014-2015
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Om någon extra revisionsinsats skulle behövas och kommunfullmäktige
beslutar om det, behövs en extra budgetram för ökade kostnader.
Extra anslag önskas av fullmäktiges presidium på 50 tkr att kunna användas
åren 2014-2015. I dagsläget finns inget som tyder på att extra revisionsinsatser
behövs, men om kommunfullmäktige beslutar om extra insatser framöver finns
det idag ingen täckning för extra kostnader inom befintlig ram för revisionen.
De extra 50 tkr är tänkta att kunna användas under åren 2014-2015. Det är inte
ett årligt belopp. Om ingen extra insats behövs 2014 kan hela beloppet 50 tkr
användas 2015.
Finansiering
Extra äskande utöver budgetram, driftsbudget.
Kommunfullmäktige beslutar
att öka budgeten för kommunrevisionen med 50 tkr att användas för extra
revisionsinsatser under åren 2014-2015.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Revisorerna
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 117

Dnr Ks 2013.289.640

Färdigställande av Åsbogården – Investering
Verksamheten på Åsbogården har nu kommit igång med en grupp på 16 barn.
Bara entréplan används i nuläget. För framtiden planeras att enheterna på Kvarnvägen
flyttar till Åsbogården, förhoppningsvis till sommaren 2014.
Köp av en barnomsorgsplats i annan kommun kostar mellan 120 -130 tkr/år.
Personalkostnaderna har utökats med två tjänster.
Den första investeringen som måste göras är ventilationen. Uppskattad kostnad 400500 tkr.
Upphandling pågår i avvaktande på beslut i ärendet.
I den långsiktiga planen ingår flytt av nuvarande mottagningskök. Detta för att
tillskapa ett kapprum. Denna investering är på ca 100 -150 tkr.
När verksamheten utökas kommer viss ombyggnation av övervåningen vara
nödvändig. För att öppna upp och ge ljus kommer några väggar att tas bort.
Den totala kostnaden för verksamheten är 600 tkr.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna en investering i 2013-års budget med högst 600 tkr avseende ventilation
och mottagningskök i Åsbogården, samt
att investeringsbudgeten för 2014 höjs till 1,4 mkr.
______

Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Plan- och byggchef
Barn- och utbildningschef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 118

Dnr Ks 2013.271.002

Avskrivning av kundfordringar
Jessica Edlund, ekonomichef föredrar ärendet.
Nuvarande delegationsordning medger inte att avskrivningar av kundfordringar
kan tas på tjänstemannanivå. Ibland uppstår fordringar som ekonomienheten
har drivit under längre tid, men ändå är oreglerade. Uppstår sådana situationer
uttrycker gällande redovisningsregler att de måste skrivas av. Alla sådana
ärenden fortsätter att drivas mot den enskilde men bokas bort som fordran.
Enda skillnaden detta beslut skulle leda till är att avskrivningen skulle kunna
tas på tjänstemannanivå istället för idag där samtliga ärenden måste tas till
kommunstyrelsen/nämnd.
Kommunfullmäktige beslutar
att ekonomichefen har rätt att skriva av kundfordringar till ett värde av högst
ett halvt prisbasbelopp (22.250 kronor enligt 2013 års prisbasbelopp), samt
att genomförda ärenden ska anmälas till kommunstyrelsen i efterhand.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomichef
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 119

Dnr Ks 2013.287.045

Upptagande av lån
Enligt ägardirektiv från ägaren Boxholms kommun ska information lämnas vid
ökad kreditupplåning. En checkräkningskredit behöver tas för att kunna hantera
investeringsprojekt innan upplåning sker. Görs genom nyttjande av befintliga
pantbrev.
Beslut har fattats i AB Boxholmshus styrelse om att föreslå att ägaren beviljar
en checkräkningskredit på 1 miljon kronor.
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja en checkräkningskredit på 1 miljon kronor.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

AB Boxholmshus
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 120

Dnr Ks 2013.299.002

Tecknande av kommunens firma
Kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande med vice
ordförande som ersättare samt med kontrasignering av kommunchef med
ställföreträdande som ersättare för denne. I kommunfullmäktige § 7 2011-0228 beslutades att ekonomichef Henrik Ottosson kontrasignerar ärenden
hänförliga till ekonomiavdelningens verksamhetsområde. Med anledning av att
Ottosson slutat sin tjänst som ekonomichef föreslås ny ekonomichef Jessica
Henrik
Edlund bli kontrasignerande för ärenden inom ekonomiavdelningens
verksamhetsområde från och med 2013-10-15.
Kommunfullmäktige beslutar
att från kommunstyrelsens och dess utskott utgående skrivelser skall
undertecknas av ordföranden eller dess vice ordförande som ersättare med
kontrasignering av ekonomichef Jessica Edlund för ärenden hänförliga till
ekonomiavdelningens verksamhetsområde från och med 2013-10-15, samt
att tidigare ekonomichef Henrik Ottossons firmateckning upphör att gälla
från och med 2013-10-15.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 121

Dnr Ks 2013.305.406

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Taxan för miljönämndens kontroll inom livsmedelsområdet är från 1 januari
2013 baserad på en timavgift om 780 kronor.
Miljökontoret har gjort beräkningar av kostnaderna för livsmedelskontrollen.
Beräkningarna visar att nuvarande timavgift behöver höjas till 1100 kronor för
att uppfylla kravet på självkostnadsprincipen och därmed täcka kostnaderna
som är förknippade med den offentliga kontrollen.
Bakgrund
Enligt förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(SFS 2006:1166) framgår det att kommunerna ska ta ut avgifter som täcker
kommunens kostnader för offentlig kontroll. De avgifter som kommunen tar ut
ska grunda sig på en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Livsmedelsverket har under 2011 reviderat sin vägledning om
riskklassificering av livsmedelsanläggningar inför 2012. Vägledningen ger
myndigheterna stöd i beräkning av behov av tid för kontroll för olika typer av
anläggningar. Förändringarna har medfört att flertal anläggningar har fått färre
timmar och vissa har fått fler timmar. Resultatet av den nya riskklassificeringen
blev minskade intäkter för livsmedelskontrollen. Detta medför att
miljönämndens livsmedelskontroll inte klarar kravet som ställs på
självkostnadsprincipen.
Kostnaden för livsmedelskontroll beräknas inte på samma sätt som inom övriga
lagstiftningsområden inom miljö- och hälsoskyddet.
Taxan kommer därmed att ligga på en annan, högre nivå än miljöbalkstaxan.
Detta har sin grund i att livsmedelslagstiftningen inte tillåter att restiden utgör
en avgiftsbegrundande post och specificeras på fakturan.
Däremot tillåter lagstiftningen att den timtaxa som är grunden för den avgift
som påförs verksamhetsutövarna inkluderar kostnaden för inspektörernas
restid.
Kostnaden för en kontrolltimme beräknas i Mjölby och Boxholms kommuner
till 1100 kronor. Vid beräkning av timtaxan har Sveriges kommuner och
landstings underlag för taxesättning för kontrollen använts samt miljökontorets
tidsregistrering.
För att överensstämma med den förändrade vägledningen från
Livsmedelsverket och kravet på självkostnadsprincipen behöver Mjölby och
Boxholms kommuners taxa för miljönämndens offentliga kontroll av livsmedel
revideras.

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
11(11)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel enligt miljökontorets
förslag, dnr: 2013:1613-1
att taxan börjar gälla från och med januari 2014
att nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla, samt
att beslutet gäller under förutsättning att båda kommunerna fattar samma
beslut.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Miljöförvaltningen, Mjölby
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 122

Plan- och bygglovstaxa
Kommunstyrelsen har 2013-06-25 beslutat att göra besparingar och öka intäkterna.
Via plan och bygglovstaxan ska byggnadsnämnden enligt framlagt budgetförslag öka
sina intäkter med 100 000 kr.
Byggnadsnämnden har 2013-08-13 § 88 beslutat att fastställa en timavgift på 800 kr.
Att för närvarande inte ändra plan och bygglovstaxan.
Att invänta utredningen som pågår om bidrag till föreningar.

Kommunstyrelsen förslog kommunfullmäktige besluta
•
•
•

att för byggnadsnämnden anta ny timavgift på 800 kr/tim
att kommunstyrelsens budgetförslag med ökade intäkter genom en höjning av
plan och bygglovstaxan genomförs, samt
att byggnadsnämnden till nästa kommunfullmäktige lämnar förslag på ändrade
taxor som får avsedd effekt.

Per-Arne Larsson (S) yrkar bifall till den första att-satsen:
•

att för byggnadsnämnden anta ny timavgift på 800 kr/tim

Per-Arne Larsson(S) yrkar återremittering av de följande två att-satserna:
•
•

att kommunstyrelsens budgetförslag med ökade intäkter genom en höjning av
plan och bygglovstaxan genomförs, samt
att byggnadsnämnden till nästa kommunfullmäktige lämnar förslag på ändrade
taxor som får avsedd effekt.

Kommunfullmäktige beslutar
att för byggnadsnämnden anta ny timavgift på 800 kr/tim samt
att i övrigt återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
===

Beslutet expedieras till: Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 123

Dnr Ks 2013.292.613

Avgifter Musikskolan
Nedan avgifter är beslutade av Kultur- och turismnämnden.
Avgifter gällande instrumentlån, Ktn § 44.
Årskurs 1, 200 kr per termin (ersätter tidigare avgift 250 kr per termin)
Årskurs 2-, 300 kr per termin (ersätter tidigare avgift 250 kr per termin)
Avgifter gällande elever i Musikverkstá i årskurs 2, Ktn § 29.
Elever i Musikverkstá blir avgiftsbelagda i årskurs 2 med deltagaravgiften 200
kr per termin. Intrumentlåneavgiften för elever i Musikverkstá i årskurs 2 är
200 kr per termin. (Avgifterna för Musikverkstá är nya).
Kultur- och turismnämnden beslutar
att lägga förslag till beslut till Kommunfullmäktige om följande avgifter och
att dessa börjar gälla 2014-01-01
Avgifter gällande instrumentlån, Ktn § 44.
Årskurs 1, 200 kr per termin (ersätter tidigare avgift 250 kr per termin)
Årskurs 2-, 300 kr per termin (ersätter tidigare avgift 250 kr per termin)
Avgifter gällande elever i Musikverkstá i årskurs 2, Ktn § 29.
Elever i Musikverkstá blir avgiftsbelagda i årskurs 2 med deltagaravgiften 200
kr per termin. Intrumentlåneavgiften för elever i Musikverkstá i årskurs 2 är
200 kr per termin. (Avgifterna för Musikverkstá är nya).

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Kultur-och turismnämnden förslag till avgifter för Musikskolan i
Boxholms kommun samt
att dessa börjar gälla från och med 2014-01-01.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kultur- och turismnämnden
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 124

Dnr Ks 2013.335.880

Avgifter Biblioteket
Avgifter för biblioteket är anpassade till Götabibliotekens avgifter och föreslås
börja gälla 2014-01-01. Dessa ersätter alla tidigare avgifter inom
biblioteksverksamheten.
Förseningsavgifter
Inga förseningsavgifter
Ersättningsavgifter
Bibliotekskort - det första bibliotekskortet är gratis. Ytterligare bibliotekskort
kostar 10 kr/st. Bibliotekskort för barn, samt utbyte av kort som slitits ut är
gratis.
Ersättningsavgifter för skadat material och material som inte lämnas tillbaka:
• Vuxenbok
300 kr
• Barnbok
100 kr
• Pocketbok
100 kr
• Ljudbok vuxen
300 kr
• Ljudbok barn
100 kr
• Music-cd
150 kr
• CD häfte
30 kr
• CD omslag
10 kr
• Tidskrift per/nr
50 kr
• DVD-film
400 kr eller återanskaffningspris
• TV-spel
400 kr eller återanskaffningspris
• Språkkurs
återanskaffningspris
• Dyra och svårersättliga media – återanskaffningspris
Övriga avgifter
• Kopia färg
2 kr
• Fax
3 kr
• Scanning
0 kr
• Plastkasse
2 kr
• Kopia, svartvitt
1 kr
• Kopia färg
2 kr
• Fax
3 kr
• Scanning
0 kr
• Plastkasse
2 kr
• TV-spel
400 kr eller återanskaffningspris
• Språkkurs
återanskaffningspris
• Dyra och svårersättliga media – återanskaffningspris
Kultur- och turismnämnden beslutar
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

att lägga förslag till beslut till Kommunfullmäktige om följande avgifter och
att dessa börjar gälla 2014-01-01 och
att dessa ersätter alla tidigare avgifter inom biblioteksverksamheten
Förseningsavgifter
Inga förseningsavgifter
Ersättningsavgifter
Bibliotekskort - det första bibliotekskortet är gratis. Ytterligare bibliotekskort
kostar 10 kr/st. Bibliotekskort för barn, samt utbyte av kort som slitits ut är
gratis.Ersättningsavgifter för skadat material och material som inte lämnas
tillbaka:
• Vuxenbok
300 kr
• Barnbok
100 kr
• Pocketbok
100 kr
• Ljudbok vuxen
300 kr
• Ljudbok barn
100 kr
• Music-cd
150 kr
• CD häfte
30 kr
• CD omslag
10 kr
• Tidskrift per/nr
50 kr
• DVD-film
400 kr eller återanskaffningspris
• Kopia, svartvitt
1 kr
• Kopia färg
2 kr
• Fax
3 kr
• Scanning
0 kr
• Plastkasse
2 kr
•
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Kultur-och turismnämndens förslag till avgifter för biblioteket
anpassade till Götabibliotekens avgifter samt
att dessa börjar gälla 2014-01-01 samt
att dessa avgifter ersätter alla tidigare avgifter inom biblioteksverksamheten.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kultur- och turismnämnden
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 125

Avgifter för hemsjukvården
En arbetsgrupp med representanter för länets kommuner har på uppdrag av
närverket för länets socialchefer tagit fram underlag och förslag till en
länsgemensam taxa för kommunal hemsjukvård. Förslaget baseras på
ambitionen att åstadkomma likvärdighet för medborgare och brukare som får
hemsjukvård via landstingets mottagningar och de som övergår att bli ett
ansvar för kommunerna.
De principer som talar för införandet av en taxa och att den med fördel är
gemensam i alla kommuner i länet handlar om:
-

likställighet mellan medborgarna oavsett var man bor i länet
stöd för att den grundläggande tröskelprincipen för reformen
upprätthålls.

Dessa båda principer ska i sin tur balanseras mot kommunalt
självbestämmande och självständiga beslut i respektive kommun.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta framlagt förslag avseende avgifter för den kommunala hemsjukvården
2014.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Ekonomienheten
Äldreomsorgschef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 126

Utökning av tillståndsnivå för kommunal färdtjänst
Kommunens färdtjänsthandläggning administreras av äldreomsorgssektionen.
Lagen om färdtjänst ligger till grund för de beslut handläggare fattar.
Utredare konstaterar att det föreligger brister i det kommunala reglementet. Det
finns behov av att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som kan
åka med allmänna kommunikationsmedel i enlighet med färdtjänstnivå A, att
själva kunna uträtta ärenden inom kommunen till exempel för att klara sina
inköp och besöka vänner.
Boxholms kommun, och många andra kommuner, har olika nivåer av
färdtjänsttillstånd. Den vanligast förekommande nivå är B-nivå. B-nivå innebär
att färdtjänstresenär åker med anvisat fordon hela resvägen, över kommungräns
inom länet. Under resans gång kan ett eller flera byten förekomma.
A-nivå betyder att färdtjänstresenär åker med taxi till/från bostaden med
allmänna kommunikationer, samt till/från allmänna kommunikationer på
resmålet.
Färdtjänsthandläggare ser behov av att inrätta en mellanform, en AB nivå.
Det finns behov av att underlätta för personer med funktionsnedsättning, som
kan åka med allmänna kommunikationsmedel, att själva kunna uträtta ärenden
till exempel för att själva klara sina inköp och besöka vänner. Det finns
personer som inte klarar/orkar gå till affär men är så pass rörliga att de kan åka
med allmänna kommunikationer utanför kommunen.
Förslaget är att inrätta en ny avgiftsnivå kallad AB. Resenär med AB-nivån
beviljas åka inom kommunens gränser med taxi som B-nivå men A-nivå, det
vill säga med allmänna kommunikationer, utanför kommunens gräns.
Tillståndsnivåer
A

Taxi fram till allmänna kommunikationer samt från allmänna
kommunikationer till resmålet. Resenären får hjälp av och på
bussen eller tåget.

AB Taxi inom kommungränsen, med allmänna kommunikationer
utanför kommungränsen.
B

Taxi eller anpassat fordon hela resvägen.

C

Specialfordon hela resvägen.

Bedömningen är att förslaget inte genererar någon utökad kostnad för
kommunen. Fler personer med funktionsnedsättning kan själva ombesörja sina
inköp samt upprätthålla viktiga nätverk, vilket har stor betydelse för den
enskildes livskvalité.
Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kommunfullmäktige beslutar
att inrätta en tillståndsnivå AB
att färdtjänstresa med tillståndsnivå AB får företas med taxi inom
kommungränsen men med allmänna kommunikationer utanför
kommungränsen
att den nya nivån börjar gälla 2014-01-01, samt
att en utvärdering sker efter 6 månader.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Äldreomsorgschef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 127

Dnr Ks 2013.238.730

Svar på Anette Anderssons yrkande, kommunfullmäktige
2013-09-09 § 96
Vid kommunfullmäktiges beslutspunkt gällande ”Länsövergripande
överenskommelse om samverkan kring barn, unga och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar/sjukdom” yrkade Anette Andersson följande:
Med hänvisning till punkt 5.1 Båda huvudmännens ansvar samt punkt 5.2
Kommunens ansvar
•

Att Boxholms Kommun, för att säkra den statliga
prestationsersättningen, senast den 1 november 2013 har utarbetat
dokumenterade rutiner för anhörigstöd till dem som har närstående med
psykisk funktionsnedsättning

•
Svar:
Bifogade riktlinjer är antagna av socialnämnden i oktober 2011. Det är
dessa riktlinjer som gäller och som samordnaren för anhörigstöd har att
arbeta efter.
Den prestationsersättningen regionen erhåller med anledning av att
Östergötlands 13 kommuner tillsammans med Landstinget gjort gemensam
sak i en länsövergripande samverkan för personer med psykisk
funktionsnedsättning/sjukdom är utlovad och kommer att rekvireras till
•regionen.
Att se till att kommunen har resurser att ta sitt ansvar för att leva upp till
överenskommelsen
Svar:
Äldreomsorgen har en person anställd, som till 50 % av heltid har till
uppgift att arbetar med anhörigstöd. Personen är dock inte ensam med att
stödja och hjälpa anhöriga. Även andra personalkategorier i vår kommun,
kan vid behov ge tillräckligt med stöd. Personer med behov av anhörigstöd
har ofta även egna nätverk att luta sig mot. Även andra samfund och
organisationer arbeta med att stödja anhöriga. När detta inte är
tillräckligt träder samordnaren för anhörigstöd in med stöd och hjälp.
Anhörigstöd ges också genom andra insatser som t.ex. växelvårdsplats,
inom ramen för särskilt boende, och avlastning i hemmet
•

att rapportera vidtagna åtgärder vid kommunfullmäktiges sammanträde i
november 2013
Svar:
Yttrandet härmed besvara på kommunfullmäktiges möte 2013-11-04.
Bifogar kommunens riktlinjer för anhörigstöd

Justerare

Anette Andersson(C ) anser att hon inte har fått svar på sina frågor i ärendet
utan yrkar på att få ytterligare svar på nästkommande möte i
kommunfullmäktige 2013-12-16. Eva Bremer (FP) yrkar på att
kommunstyrelsen kräver in korrekt
dokumentation angående äldreomsorgen,
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

rekt dokumentation angående äldreomsorgen, eftersom hon anser att den som
finns är felaktig.
Ordföranden frågar Anette Andersson (C) och Eva Bremer (FP) om de vill
lägga ett gemensamt yrkande. Anette Andersson (C) och Eva Bremer (FP)
kommer överens om att kommunfullmäktige kan se deras båda yrkanden som
ett förslag till beslut.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens
förslag samt Eva Bremers och Anette Anderssons gemensamma yrkande.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande svar på Anette Anderssons yrkande:
Bifogade riktlinjer är antagna av socialnämnden i oktober 2011. Det är
dessa riktlinjer som gäller och som samordnaren för anhörigstöd har att
arbeta efter.
Den prestationsersättningen regionen erhåller med anledning av att
Östergötlands 13 kommuner tillsammans med Landstinget gjort gemensam
sak i en länsövergripande samverkan för personer med psykisk
funktionsnedsättning/sjukdom är utlovad och kommer att rekvireras till
regionen.
Äldreomsorgen har en person anställd, som till 50 % av heltid har till
uppgift att arbetar med anhörigstöd. Personen är dock inte ensam med att
stödja och hjälpa anhöriga. Även andra personalkategorier i vår kommun,
kan vid behov ge tillräckligt med stöd. Personer med behov av anhörigstöd
har ofta även egna nätverk att luta sig mot. Även andra samfund och
organisationer arbeta med att stödja anhöriga. När detta inte är
tillräckligt träder samordnaren för anhörigstöd in med stöd och hjälp.
Anhörigstöd ges också genom andra insatser som t.ex. växelvårdsplats,
inom ramen för särskilt boende, och avlastning i hemmet.
______
Anette Andersson(C ) och Eva Bremer(FP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet expedieras till:

Justerare

Äldreomsorgschef
Anette Andersson
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
21(21)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 128

Sammanslagning av verksamheter
I dagsläget har Boxholms kommun en daglig verksamhet med inriktning mot
LSS. På Smeden finns idag 10 brukare vilket är en för stor grupp för att kunna
tillgodose alla behov och funktionsnivåer som gruppen befinner sig i.
Denna grupp kommer att öka inom 1-2 år. Det har länge eftersökts en
möjlighet att tillskapa ytterligare en daglig verksamhet med fokus på utejobb
och praktiskt arbete.
Inom Arbetsmarknadsenheten som är Kommunstyrelsens enhet för
sysselsättning av långtidsarbetslösa och för personer med funktionshinder,
utförs sedan lång tid tillbaka ett stort antal arbetsuppgifter till gagn för de
kommunala verksamheterna och till vårt bostadsbolag. Även inom denna
verksamhet finns ett ökat tryck inte minst från Arbetsförmedlingens sida men
även från socialtjänsten i syfte att skapa sysselsättning till personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden. För att Arbetsmarknadsenheten ska kunna
tillgodose ökade behov behöver man relativt omgående hitta en ny och större
lokal.
Grundidén är att sammanföra dessa två verksamheter/grupper i en ny och större
lokal och att verksamheterna gemensamt utför de utejobb som idag utförs inom
Arbetsmarknadsenheten. En sammanslagning av verksamheterna skapar
förutsättningar för att ytterligare uppgifter kan utföras.
Varje person som anvisas till verksamheten ska ha en individuell plan och mål
ska utarbetas efter dennes förmåga och möjligheter. Ett helhetstänk och ett
flöde gällande de anvisningar/remisser som inkommer till
Arbetsmarknadsenheten via Arbetsförmedlingen och socialtjänsten är önskvärt.
Ekonomi
För att verksamheten ska fungera på ett bra sätt krävs att två personal från
sektionen för behandling och omsorg flyttas över till Arbetsmarknadsenheten.
Inom behandling- och omsorgssektionen finns idag tillsvidareanställda
personer som ”lasats” in och som inte har en fast placering. Dessa personer kan
ersätta den personal som övergår till Arbetsmarknadsenheten. Ett visst
vikariebehov kommer att kvarstå men vi bedömer att det samlade behovet av
personalresurser till stor del kan hanteras inom befintlig budget.
Lokaler
Kommunen/bostadsbolaget har inte några lokaler som är lämpliga för den här
verksamheten dock finns ledig lokal att hyra i huset där ”Vänner emellan” idag
finns. Lokaler ägs av Göran Karlsson. Vi bedömer att denna lokal är ytterst
lämplig både på grund av den stora ytan och läget. Lokalytan är 500 kvm och

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
22(22)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

kallhyran är beräknad till 10.000:-/månad. Arbetsmarknadsenheten hyr idag
lokaler till en kostnad av cirka 7000:-/månad.
Anpassningar i lokalen kan till stor del göras själva av personalen inom den
nya verksamheten.
Organisation och ledning
Personalchefen som idag är ansvarig för Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
och sektionschefen för behandling- och omsorgssektionen, som ansvarar för
bland annat daglig verksamhet, kommer att ta ett delat chefsskap för
verksamheten.
Organisatoriskt sker ingen förändring.
En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram.
Kommunfullmäktige beslutar
att verksamheterna inom Arbetsmarknadsenheten och daglig verksamhet
sammanförs
att två personal från sektionen behandling och omsorg överförs
att för verksamheten förhyra lokaler i Göran Karlssons fastighet, samt
att personalchefen och sektionschefen för behandling och omsorg tar ett delat
chefsskap för den nya verksamheten.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Personalchef
Sektionschef behandling och omsorg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 129

Dnr Ks 2012.252.805

Ansökan om höjning av kommunalt bidrag från och med 2013
till Föreningen Folkets Hus i Boxholm
Skrivelse inkom från Folkets Hus Föreningen i Boxholm 2012-10-10 med önskemål
om höjning av det kommunala bidraget till föreningen. Kommunstyrelsen behandlade
skrivelsen och beslutade 2013-01-29 § 13 att invänta Framtidsgruppens affärsplan
och eventuellt andra förslag.Frågan var uppe igen i kommunstyrelsen 2013-03-19 § 58
då kommunstyrelsen hänvisade till tidigare beslut samt beslutade att ärendet först
skulle behandlas av utvecklingsutskottet i april 2013.
I april informerade Kerstin Olefalk Palm och Birger Ekström om Framtidsgruppens
affärsplan samt verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ansåg inte att den presenterade
affärsplanen och verksamhetsplanen innehöll sådana förändringar som skulle förklara
ett i framtiden bättre ekonomiskt läge och beslutade därför att tillsätta en arbetsgrupp
som skulle gå igenom ekonomin. En genomgång av ekonomin visar att föreningens
ekonomi är mycket ansträngd, framförallt likviditetsmässigt. Kommunstyrelsen
beslutade därför 2013-06-25 § 182 att föreningen skulle erhålla fjärde kvartalets
förskott och att ärendet skulle beredas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
I augusti redogör kommunchefen för föreningens besvärliga läge och de konsekvenser
det skulle kunna få för kommunen. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att i
samförstånd med Folkets Hus ledning arbeta fram ett förslag på lösning som innebär
att kommunen eller kommunens bostadsbolag övertar ägandet av Folkets hus
fastigheten. Kommunstyrelsen uttalar sig att en sådan överenskommelse måste ske
inom ramen för kommunens nuvarande kostnader.
Presenterat förslag innebär att kommunen övertar fastigheten samt köper del av tjänst
av föreningen för att föreningen ska kunna upprätthålla en bra verksamhet.
Förslaget innebär att kommunens åtaganden inte utökas.
Förslag till avtal:
Folkets hus Föreningen i Boxholm har i december 2012 ansökt om höjning av
kommunens bidrag till föreningen med 160 000 kr per år. Kommunen har inte beviljat
föreningen den begärda höjningen.
Mot denna bakgrund har föreningen erbjudit kommunen, alternativt kommunens
bostadsbolag, AB Boxholmshus, att förvärva fastigheten Folkets hus i Boxholm.
Vid en nyligen genomförd preliminär fastighetsvärdering av Per-Åke Spetz,
värderades fastigheten till ca 3 miljoner kronor.
Föreningens skulder på fastigheten uppgår idag till ca 2,5 miljoner kronor.
Kommunen, eller kommunens bostadsbolag har av Föreningen Folkets hus styrelse
erbjudits att överta fastigheten för 2,8 miljoner kronor.
I föreningens förslag till avtal ingår att kommunen sänker sitt årliga bidrag till
föreningen från 640 000 till 250 000 kr. Avsikten med affären är att kostnaderna totalt
sett inte ska öka för kommunen.
Erbjudandet om köpet gäller under förutsättning att överenskommelse om alla detaljer
Justerare
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Kommunfullmäktige
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kan träffas samt att behövliga beslut fattas av Föreningen Folkets hus i Boxholm.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det föreslagna avtalet med Folkets hus Föreningen i Boxholm
att delegera till utvecklingsutskottet att inom givna ramar genomföra affären,
samt
att AB Boxholmshus i första hand ges möjlighet att köpa fastigheten
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Utvecklingsutskottet
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kf § 130

Dnr Ks 2013.273.005

Policydokument för informationssäkerhet inom IT-området
Föreligger Incident- och krishanteringsinstruktion från Kommunalförbundet
ITSAM.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta policydokument för informationssäkerhet inom IT-området.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kommunalförbundet ITSAM
Akt
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Kf § 131

Dnr Ks 2013.277.005

Delårsbokslut för Kommunalförbundet ITSAM för perioden
2013-01-01 till 2013-08-31
Kommunalförbundet ITSAM har lämnat delårsbokslut för perioden
2013-01-01 till 2013-08-31. Delårsrapportens syfte är att ge läsaren en
översiktlig redogörelse för utvecklingen av ITSAM:s verksamhet som helhet
med en helårsprognos för 2013 års resultat. Som viktiga händelser under
perioden nämns att medlemskommunerna har fattat beslut om uppgradering av
Microsoft grundplattform och utbyte av programvara, upphandling av
kommunikationsoperatör för ett antal sträckor har genomförts, prissänkning på
datorerna har genomförts, samt att ett förslag till policy-ramverk inom IT- och
säkerhetsområdet som lever upp till gällande myndighets- och lagkrav har
tagits fram.för perioden januari tom augusti 2013 uppgår till – 229 000 kr.
Resultatet
ITSAM räknar med ett underskott i verksamheten på – 312 000 kr för helåret.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslutet för Kommunalförbundet ITSAM under perioden
2013-01-01 till 2013-08-31.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Kommunalförbundet ITSAM
Revisorerna
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
27(27)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 132

Dnr Ks 2013.171.042

Rapport avseende granskning av bokslut och årsredovisning
I juli 2013 § 154 beslutade kommunstyrelsen med anledning av revisorernas

granskning av bokslut och årsredovisning 2012 att en politisk beredning med
tjänstemannastöd skulle tillsättas med uppgift att se över från revisorerna
framförda förslag till förbättringar. Denna fråga har blivit liggande fram till
2013-09-09 § 82 då kommunfullmäktige beslutade att den politiska
utredningen ska bestå av utvecklingsutskottet samt att datum då förslaget till
förbättringar ska presenteras på nästkommande kommunstyrelsemöte 2013-1022.
De punkter som beredningen ska se över är mycket omfattande och skulle, om
kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning på alla punkter, medföra en
helt annan syn på hur uppföljning och budgetarbete ska ske i Boxholm.
Den av politiken efterfrågade LEAN-utbildningen innehåller också nya sätt att
tänka och se på hur vi utformar den kommunala verksamheten. Det föreslås
därför att arbetsgruppens arbete sker parallellt med den LEAN-utbildning som
kommunstyrelsen efterfrågat. Det föreslås att de metoder till förbättringsarbete
som ska läras ut använder de förbättringsområden som påtalas av revisorerna
som arbetsexempel.
Med detta förslag bör alla punkter hinnas med fram till dess att bokslutet för
2013 ska presenteras kommunfullmäktige. Detta kan förväntas ske i april 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att beredningen lämnar ett förslag till åtgärder enligt framlagd plan senast på
kommunfullmäktigesammanträdet i april 2014.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Revisorerna
Utvecklingsutskottet
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kf § 133

Dnr 2013.172.042

Revisionsrapport - verkställighet av beslut
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
verkställighet av beslut i Boxholms kommun. Ks beslutade 2013-06-25 § 155
att en politisk beredning med tjänstemannastöd ska svara på
revisionsrapporten. Denna fråga har blivit liggande fram till 2013-09-09 § 83
då kommunfullmäktige beslutade att den politiska utredningen ska bestå av
utvecklingsutskottet samt att datum då förslaget till förbättringar ska
presenteras på nästkommande kommunstyrelsemöte 2013-10-22.
De punkter som beredningen ska se över är mycket omfattande och skulle, om
kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning på alla punkter, medföra en
helt annan syn på hur beredningsarbetet ska ske i Boxholms kommun.
Den av politiken efterfrågade LEAN-utbildningen innehåller också nya sätt att
tänka och se på hur vi utformar den kommunala verksamheten. Det föreslås
därför att arbetsgruppens arbete sker parallellt med den LEAN-utbildning som
kommunstyrelsen efterfrågat. Det föreslås att de metoder till förbättringsarbete
som ska läras ut använder de förbättringsområden som påtalas av revisorerna
som arbetsexempel.
Med detta förslag bör alla punkter hinnas med fram till dess att bokslutet för
2013 ska presenteras kommunfullmäktige. Detta kan förväntas ske i april 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att beredningen lämnar ett förslag till åtgärder enligt framlagd plan senast på
kommunfullmäktigesammanträdet i april 2014.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Revisorerna
Utvecklingsutskottet
Kommunchef
Akt
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Kf § 134

Dnr Ks 2013.021.046

Utse auktoriserad revisor i Carl Tryggers Stipendiestiftelse
Länsstyrelsen har påtalat att en av de två revisorer som Boxholms kommun enligt
stadgarna ska utse måste vara auktoriserad.
Kommunfullmäktige beslutar
att tillsätta revisor Jan Andersson LR Revision & Redovisning, Östergyllen AB,
Badhusgatan 4, 58222 Linköping.
______

Beslutet expedieras till:

Justerare

Länsstyrelsen
Jan Andersson LR Revision & Redovisning
Carl Tryggers Stipendiestiftelse
Birgitta Palmqvist
Ylwa Söderström
Kommunkansliet
Akt

Utdragsbestyrkande
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Kf § 135

Dnr Ks 2011.289.317

Motion beträffande belysning på två platser på Åsbo skola
Kommunfullmäktige fick 2011-10-28 en motion angående belysning på två
platser vid Åsbo skola. Dessa platser var vid busshållplatsen vid parkeringen,
samt vid träden mellan parkeringen och skolan. Ärendet remitterades till
Boxholmshus i kommunstyrelsen § 251, 2011-12-16 för kostnadsberäkning.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-03, § 61 att påtala till AB
Boxholmshus att ett kostnadsförslag inkommer snarast till kommunstyrelsen så
att motionen kan besvaras. 2013-09-16 inkom ett mail från Boxholmshus där
vd Fredrik Noaksson skriver att han har gjort en beställning av belysning vid
Åsbo skola. Han meddelar att 4 belysningspunkter kommer att sättas upp vid
parkeringen/busshållsplatsen. Någon kostnadsberäkning har inte inkommit i
ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen angående belysning på två platser vid Åsbo skola.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Eva Bremer
Boxholmshus
Akt
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Kf § 136

Dnr Ks 2013.112.311

Motion rörande gatuskyltning i Boxholms tätort
Stig Johansson har lämnat in en motion angående gatuskyltning i Boxholms
tätort. Förslaget i motionen är att en oskyltad gatstump skyltas med Örnvägen
6-8 vid Orrvägen samt vid Hökvägen. Kommunstyrelsen remitterade ärendet
§ 133 2013-05-21 till Lotsgruppen för att föreslå en lösning.
Lotsgruppens förslag 2013-09-25 är att skyltar sätts upp med numrering
Örnvägen 6-8 vid Orrvägen och vid Hökvägen.
Kommunfullmäktige beslutar
att skyltar sätts upp med numrering Örnvägen 6-8 vid Orrvägen och vid
Hökvägen, samt
att bifalla motionen.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Stig Johansson
Boxholmshus, gatuavdeldningen
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 137

Dnr Ks 2009.101.427

Medborgarförslag gällande förbud mot fyrverkerier och
användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen
Tommy Gustavsson, Jonas Nilsson, Annelie Brutius, Kerstin Brutius och
Jens Nilsson inkom med ett medborgarförslag angående förbud mot
fyrverkerier 2009-04-16. Fyrverkeribestämmelser skall behandlas i lokala
ordningsföreskrifter. Boxholms kommuns ordningsföreskrifter är från 1998
och behöver revideras i flera avseenden, enligt Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade i § 156, 2009-09-15 att uppdra åt
administrative chefen att framlägga förslag till revidering av
befintliga lokala ordningsföreskrifter och återkomma till kommunstyrelsen.
Eftersom kommunen under det närmaste året räknar med ett hårt arbetstryck
på grund av införandet av flertalet nya datasystem är en revidering av lokala
ordningsföreskrifter inte möjlig. Resurserna behöver omlokaliseras för att ta
hand om löpande arbete för att övergången till nya datasystem ska ske så
smidigt som möjligt. I dagsläget är det inte möjligt att prioritera en
revidering av lokala ordningsstadgar.
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget tills vidare, samt
att uppdra till kommunkontoret att inkomma med ett förslag till lokala
ordningsstadgar senast 2014-12-31.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Förslagsställarna
Kommunchef
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
33(33)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 138

Dnr Ks 2013.185.510

Medborgarförslag angående sänkning av hastighet förbi hela
skolområdet vid Stenbocksskolan
Matilda Petterqvist har lämnat in ett medborgarförslag där det föreslås att
hastigheten utanför Stenbocksskolan sänks. Kommunstyrelsen remitterade
ärendet vidare till Lotsgruppen. Lotsgruppen har utrett ärendet och
rekommenderar att Tibor Hjertstedt, Boxholmshus utreder lämpliga hastigheter
inom tätorten Boxholm för att senare presentera dessa för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
Eva Bremer (FP) anser att det borde finnas ett datum då utredningen ska
presenteras så att uppdraget genomförs snabbt.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt Tibor Hjertstedt, Boxholmshus, att utreda hastigheter inom
tätorten Boxholm för att presentera resultatet inför kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i december 2013.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Tibor Hjertstedt, Boxholmshus
Matilda Petterqvist
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 139

Dnr Ks 2008.008.823

Medborgarförslag önskemål gällande motionsspår i Strålsnäs
Ett medborgarförslag har inkommit gällande motionsspår i Strålsnäs där Håkan
Danielsson har föreslagit att en upprustning ska ske av motionsspåret.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 62 2011-04-05 att uppdra till
plan- och byggchef samt arbetsmarknadsansvarig att se till att motionsspåret
upprustas. Ett kostnadsförslag har nu inkommit från Befab via
arbetsmarknadsenheten . Kostnadsförslaget är på totalt 205.000 kr.
Finansiering
Resultatförs 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra åt personalchefen att se till att upprustning genomförs med hjälp av
arbetsmarknadsenheten.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Håkan Danielsson
Personalchef
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 140

Dnr Ks 2013.136.823

Medborgarförslag Boxholms kommun bör satsa mer på
kommuninvånarna i Strålsnäs samhälle
Ett medborgarförslag har inkommit från Sylvia Thörn som vill att Boxholms
kommun ska göra en satsning på kommuninvånarna i Strålsnäs samhälle.
Hon anser att det är dags att satsa på en restaurering av motionsspåret.
En ungefärlig kalkyl av motionsspåret har gjorts där kostnaden uppskattas till
cirka 250 000 kronor.
Utvecklingsutskottet beslutade i § 104, 2013-08-13, att uppdra till
kommunchef att återkomma med ett pris på vad det kostar att rusta upp
motionsspåret samt att redovisning av kostnadsförslaget skulle ske.
Kostnadsförslaget har nu inkommit och uppgår till 205 000 kronor.
Finansiering
Resultatförs 2014.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra åt personalchefen att se till att upprustning genomförs med hjälp av
arbetsmarknadsenheten.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Sylvia Thörn
Personalchef
Ekonomienheten
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 141

Dnr Ks 2013.280.619

Motion rörande inrättande av förstelärare även i Boxholms
skolor
Stig Johansson, Moderaterna har inkommit med en motion rörande inrättande
av förstelärare även i Boxholms skolor.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
37(37)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 142

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Motion angående Timmerö camping.
Motion angående gjorda investeringar.
Motion rörande kommunalt stöd till olika utomstående organisationer med
flera.
Motion angående nytt kök på servicehuset Bjursdalen.
Medborgarförslag gällande snöröjning och skötsel av Granliden, Flemminge i
Boxholm.
Medborgarförslag: Tydlig redovisning av alla föreningsbidrag i Boxholms
kommun.
Medborgarförslag: Förslag att utöka befintlig cykel- och gångbana som slutar
på Bruksgatan med ny cykel- och gångbana på Stenbocks väg fram till
Svartåvallen.

Eva Bremer(FP) yrkar på att medborgarförslaget gällande snöröjning och
skötsel av Granliden, Flemminge, skall handläggas snarast eftersom vintern
närmar sig.

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 143

Dnr Ks 2013.298.101

Avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
Anita Olsson (KD) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdraget
som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Anita Olssons (KD) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Anita Olsson
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 144

Dnr Ks 2013.297.101

Avsägelse av uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
Sylve Andersson (KD) har inkommit med skrivelse där han avsäger sig
uppdraget om ersättare i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Sylve Anderssons (KD) avsägelse som ersättare i
kommunfullmäktige.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Sylve Andersson
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 145

Dnr Ks 2013.217.101

Val av ledamot till Barn- och utbildningsutskottet
Kommunfullmäktige har att välja Sandra Sjöberg till ledamot i Barn- och
utbildningsutskottet efter Magnus Lundquist som avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Sandra Sjöberg till ledamot i Barn- och utbildningsutskottet.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Sandra Sjöberg
Barn- och utbildningsutskottet
Kommunkansliet
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 146

Dnr Ks 2013.247.003

Nytt reglemente för kommunala Handikapp- och
Pensionärsrådet
Med den nya politiska organisationen som infördes årsskiftet 2012/13 behöver
reglementen för kommunala pensionärs- och handikappråden revideras.
Förslag finns på att slå samman råden då det visat sig ofta vara samma frågor och
samma personer på mötena. I praktiken har så skett vid ett flertal tillfällen.
Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädare för pensionärsorganisationerna och organisationer för personer med
funktionsnedsättningar (här benämnd brukare och brukarorganisationer) och
kommunens styrelser och nämnder.
Arne Samuelsson ordförande i pensionärsrådet och Britt-Marie Johansson ordförande i
socialutskottet har delgivits förslaget.
Arne Samuelsson avser att inkomma med skrivelse där det föreslås att pensionärs- och
handikapporganisationernas representanter erhåller samma ersättning som de politiskt
tillsatta representanterna.
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslaget reglemente för kommunala Handikapp- och Pensionärsrådet
att reglementet ersätter äldre reglementen, samt
att reglementet träder i kraft från och med 1 december 2013.
______

Beslutet expedieras till:

Justerare

Handikapp- och Pensionärsrådet
Socialutskottet
Äldreomsorgen
Akt

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 147

Dnr Ks 2013.317.101

Extra ärende: Motion rörande svarstider på motioner och
medborgarförslag
En motion har lämnats in av Rolf Stenvard (M) rörande svarstider på motioner
och medborgarförslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
______

Justerare

Utdragsbestyrkande

BOXHOLMS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-11-04

Kf § 148

Dnr Ks 2013.322.101

Extra ärende: Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige och
socialutskott
Maud Oskarsson (M) har inkommit med skrivelse där hon avsäger sig uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige och socialutskott.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Maud Oskarssons (M) avsägelse som ledamot i
kommunfullmäktige och socialutskott.
______
Beslutet expedieras till:

Justerare

Maud Oskarsson
Länsstyrelsen
Socialutskottet
Kommunkansliet
Akt

Utdragsbestyrkande

