Protokoll

2016-02-15

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

13:15-13:30

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
Richard Nygren (M)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Sara Pettersson (MP) (vice ordförande)
Tommy Holmquist (S) (2:e vice ordförande)
Kenth Gustafson (S)
Therese Magnusson (S)
Christer Johansson (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Ylva von Schéele (M) ersätter Gustaf Beck-Friis
(M)

Ej tjänstgörande ersättare
Anette Schön (KD)
Lennart Eriksson (L)

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§23-27
Ordförande

_________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare

_________________________________________________________________
Klas-Göran Vilgren

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson
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Kommunstyrelsen
Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2016-02-15

Datum för överklagan

2016-02-15

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2016-03-08

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Effektivisering särskilt boende
Värdegrunds- och varumärkesarbete
Val av ersättare till länets demokratinätverk

Utdragsbestyrkande
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§ 23 - Val av justerare
Till justerare utses Klas-Göran Vilgren (V).
Protokollet direktjusteras.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 - Godkännande av dagordning
Arne Augustsson (C) yrkar att punkt 3 stryks från förslaget till dagordning. Detta för framtagande av
nytt underlag avseende särskilda boenden i kommunen.
Mötet ajourneras klockan 13.17-13.21.
Ordförande ställer utskickat förslag till dagordning mot Arne Augustssons (C) förslag till strykning
av punkt 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar att utskickad dagordning fastställs.

Beslut
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 – Effektivisering särskilt boende Dnr KS 2016-25
I enlighet med av kommunfullmäktige beslutad 2015 års budget och verksamhetsplan har social- och
omsorgsnämnden genomfört en utredning av effektivisering och behov av särskilt boende för äldre.
Genom att centralisera äldreomsorgen minskar kostnaderna jämfört med befintlig organisation och
struktur. Detta gäller såväl vid en jämförelse med nuvarande beläggning och en utökad beläggning
motsvarande 10 platser.
Den viktigaste förutsättningen för en centralisering av äldreomsorgen är en utbyggnad av
Ramundergården med 32 platser, inklusive ett nytt tillagningskök.

Yrkanden
Richard Nygren (M), Ylva von Scheele (M) och Arne Augustsson (C) yrkar på återemiss med följande
motivering: För framtagdande av nytt underlag avseende framtida särskilda boenden i kommunen.
Bibehållande av de vär fungerande enheterna Tivedsgården i Finenrödja och Edegården i Hasselfors.
Då det föreligger en grundläggande osäkerhet om de uppgivna personalbesparingar verkligen går att
genomföra långsiktigt. Alla är överens om att det behövs fler händer i omsorgen av de äldre då ska vi
inte byta ut personal (tjänster) mot lokaler. Den föreslagna effektiviseringen av hemtjänsten behöver
inte vara kopplad till en större utbyggnad av Ramundergården.
Om återremissyrkande faller yrkar Richard Nygren (M), Ylva von Scheele (M) och Arne Augustsson (C)
avslag på ärendet.
Bo Rudolfsson (KD), Sara Pattersson (MP) och Gunnar Tingö (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer yrkandet på återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen belsutar att ärendet ska avgöras idag.

Votering begärs
Följande propositionsordning fastställs (votering 1). De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja
och de som vill att ärendet ska återemitteras röstar nej.
Voteringen utfaller med 3 ja-röster och 3 nej-röster. Ordförande fäller utslagsröst vilket innebär att 4
ja-röster.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.
Ordförande ställer bifallsyrkadet mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla förvaltningens förslag.

Votering begärs
Följande propositionsordning fastställs (votering 2). De som bifaller förvaltningens förslag röstar ja
och de som bifaller avslagsyrkandet röstar nej.
Voteringen utfaller med 3 ja-röster och 3 nej-röster. Ordförande fäller utslagsröst vilket innebär att 4
ja-röster.
Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Effektivisering särskilt boende
Beslut i social- och omsorgsnämnden 2015-12-15, § 175
Effektivisering särskilt boende

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bygga ut Ramundergården med 32
platser.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en utbyggnation av Ramundergården ges
kommunchefen i uppdrag att beställa utbyggnaden av Laxå kommunfastigheter AB.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att Laxå Kommunfastigheter AB:s
borgen utökas med 70 miljoner kronor på grund av kostnaden för utbyggnation av Ramundergården.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom egen skuld ingå borgen för Laxå
Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 70 miljoner kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet ska beräknas på respektive skuldebrevs
ursprungliga lånebelopp.

Reservationer
Richard Nygren (M), Ylva von Scheele (M) och Arne Augustsson (C) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-02-15

Voteringslista: §25
Ärende: Effektivisering särskilt boende, KS 2016-25

Voteringslist(or)

Votering 1
Ledamot

Ja

Bo Rudolfsson(KD), ordförande
Richard Nygren(M), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Sara Pettersson(MP), vice ordförande
Tommy Holmquist(S), 2:e vice ordförande
Kenth Gustafson(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Ylva von Schéele(M), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

X
3

5

Ja

Nej

Avstår

Votering 2
Ledamot
Bo Rudolfsson(KD), ordförande
Richard Nygren(M), ledamot
Arne Augustsson(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Sara Pettersson(MP), vice ordförande
Tommy Holmquist(S), 2:e vice ordförande
Kenth Gustafson(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Ylva von Schéele(M), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

Sida
Sida81av
av10
1

X
3
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§ 26 – Värdegrunds- och varumärkesarbete Dnr KS 2016-27
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2016 att inleda ett värdegrunds- och varumärkesarbete.
Till detta ska det utses en styrgrupp bestående av fyra politiker.

Beslut
Sara Pettersson (MP), Bo Rudolfsson (KD), Therese Magnusson (S) och Clara Ericsson (V) ustses till
styrguppen för värdegrunds- och varumärkesarbete.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27 – Val av ersättare till länets demokratinätverk Dnr KS
2016-64
Region Örebro län har inbjudit Laxå kommun att utse ledamot samt ersättare i länets
demokratinätverk. Kommunstyrelsen utsåg 29 januari 2015 Geoffrey Lameck (M) till ordinarie
ledamot. En ersättare ska nu utses.

Beslut
Kenth Gustafsson (S) utses till ersättare i länets demokratinätverk för återstående tid av innevarande
mandatperiod.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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