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Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170

Justerare signatur

Godkännande av dagordrdning
Val av justerare
Remiss handlingsplan för bredband i Örebro län
Samråd vindkraft Fägremo 1:2, Töreboda kommun
Ombyggnation Postgatan Etapp 2
Omfördelning av medel 2018 - Löner
Omfördelning av medel 2018 - social- och omsorgsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden
Omfördelning av medel 2018 - lås Ramundergården
Projektering för en ändrad placering och renovering av Molnets broder
Ändring av detaljplan Hasselfors 4:105
Delegationsbeslut 2018
Rapporter 2018
Meddelanden 2018
Delårsrapport augusti 2018 – Laxå kommun
Avveckling av stödboendet Ester
Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattnets damm - svar
Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
Försäljning av Tivedsgården - yttrande med anledning av överklagan

Utdragsbestyrkande
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§ 153 - Godkännande av dagordrdning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 154 - Val av justerare

Till justerare utses Therese Magnusson (S).
Justering sker den 27 september 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155 – Remiss handlingsplan för bredband i Örebro län Dnr
KS 2018-188
Region Örebro län har tagit fram ett förslag till handlingsplan för bredband. Planen
innehåller aktiviteter för perioden 2018-2025. Utgångspunkten är en marknadsdriven
utbyggnad i samarbete med de offentliga aktörerna. Handlingsplanen innehåller olika
strategiska områden och vilken part som är ansvarig för respektive del.
Kommunen har i planen olika ansvarområden som t.ex. samarbete, information samt att
tydliggöra efterfrågan.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Yttrande handlingsplan för bredband i Örebro län
Missiv
Remiss

Beslut
Laxå Kommun ställer sig bakom förslaget till handlingsplan för bredband i Örebro län.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156 – Samråd vindkraft Fägremo 1:2, Töreboda kommun
Dnr KS 2018-247
I grannkommunen Töreboda inom Västra Götaland ska det etableras vindkraft relativt nära
Laxå kommuns fastighetsgräns. Verksamheten kan eventuellt påverka Laxå kommuns
invånare och besökare.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Samråd vindkraft Fägremo 1:2 Töreboda
Bilaga a
Bilaga b
Förslag till yttrande
Samrådsinbjudan vindkraft Fägremo 1:2, Töreboda kommun - försättsbrev
Samrådsinbjudan vindkraft Fägremo 1:2, Töreboda kommun - samrådshandling

Beslut
Laxå kommun har inget att erinra mot förslaget.
Laxå kommun ska delges information vad det gäller kommande; miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), synbarhetsanalys och eventuellt tillstånd.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157 – Ombyggnation Postgatan Etapp 2 Dnr KS 2017-72
Ombyggnationen av Postgatan pågår och görs i två etapper. Kommunstyrelsen har under
våren fattat beslut om Etapp 1 och enligt samma beslut ska kommunstyrelsen fatta beslut
om etapp 2. I bilaga finns ritning avseende etapp 2.
Laxå Kommunfastigheter AB (LKFAB) har nu fått ett fast pris av entreprenören NCC, som
också bygger etapp 1. Priset är satt till 1 542 000 kronor. Laxå kommun har, med angivet pris
som grund, sökt statligt bidrag från Trafikverket och fått det beviljat (se bilaga). Bidraget är
på halva belopp, det vill säga 771 000 kronor. Enligt beslutet ska arbetet genomföras under
år 2019.
LKFAB önskar skriva avtal för genomförande med NCC under september månad. Detta
betyder att kostnaden som bör budgeteras som investering för år 2019 har beloppet 771 000
kronor.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Postgatan Etapp 2
Bilaga 1 busshållplats Postgatan Etapp 2
Beslut om statlig medfinansiering år 2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ge Laxå kommunfastigheter
AB i uppdrag att under år 2019 renovera Postgatan etapp 2 i enlighet med av Laxå
kommunfastigheter ABs framtagna förslag.
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden på 771 000 kronor tas med som investering i 2019
års budget.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158 – Omfördelning av medel 2018 - Löner Dnr KS 2017-60
Under finansförvaltningen finns medel budgeterade för omfördelning till nämnderna
beroende på respektive nämnds kostnadsutveckling. De centralt budgeterade medlen på
finansförvaltningen är poster som bl a avser nämndernas löneökningskostnader.
Utifrån de centralt budgeterade medlen föreslås följande fördelning till respektive nämnd:
* Barn- och utbildningsnämnden
Löneökning 2018 exklusive lärarförbundet 545 tkr
Löneökningarna för de flesta förbund är klara sedan april/maj. Kommunen har valt den
modell som innebär att årets löneökningar budgeteras centralt och sedan fördelas ut till
nämnderna efter faktiskt utfall. Det förbund som ännu inte är färdigförhandlat är
lärarförbundet där medel för löneökningar kommer att kompenseras vid ett senare tillfälle.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras med 545 tkr för de förbund som är klara.
Barn- och utbildningsnämnden kompenseras med 545 tkr för årets löneökningskostnader.
* Social- och omsorgsnämnden
Löneökning 2018 2 064 tkr
Social- och omsorgsnämndens kompenseras med 2 064 tkr för årets löneökningskostnader.
Totalt kompenseras social- och omsorgsnämnden med 2 064 tkr.
* Kommunstyrelsen
Löneökning 2018 556 tkr
Kommunstyrelsen kompenseras med 556 tkr för årets löneökningskostnad.
* Miljönämnden
Löneökning 2018 168 tkr
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9 av 27

Protokoll

2018-09-26

Kommunstyrelsen
Miljönämnden kompenseras med 168 tkr för årets löneökningskostnad.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Omfördelning av medel - Löner 2018

Beslut
Medel för löneökningskostnader omdisponeras enligt ovan angivna förslag, vilket innebär att
barn- och utbildningsnämnden tilldelas driftmedel om 545 tkr. Social- och omsorgsnämnden
tilldelas driftmedel om 2 064 tkr. Kommunstyrelsen tilldelas driftmedel om 556 tkr samt
miljönämnden 168 tkr. Omfördelade driftmedel belastar avsatta medel från
finansförvaltningen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159 – Omfördelning av medel 2018 - social- och
omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden Dnr
KS 2017-60

Under finansförvaltningen finns medel budgeterade för omfördelning till nämnderna
beroende på respektive nämnds kostnadsutveckling. De centralt budgeterade medlen på
finansförvaltningen är poster som avser nämndernas löneökningskostnader, hyresökningar
till följd av nybyggnationer och medel för kompletteringar angående
verksamhetsanpassningar i samband med om- och nybyggnationer.
Utifrån de centralt budgeterade medlen föreslås följande fördelning till respektive nämnd:
* Barn- och utbildningsnämnden
Möbler och övriga inventarier för ny- och ombyggnation av skolor och förskolor 1 713 tkr
Extra bidrag till samlingslokaler 375 tkr
Under året har en ny skola byggts i Finnerödja, men det har också byggts om och renoverats
verksamhetslokaler på bl.a. Centralskolan och Saltängsskolan. För att kompensera detta
förstärks barn- och utbildningsnämndens budget med 1 713 tkr.
I samband med budget och verksamhetsplan 2018-2020 beslutade kommunfullmäktige om
extra medel till kommunens samlingslokaler. Barn- och utbildningsnämnden har
administrerat beslutet och kompenseras med motsvarande 375 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås totalt kompenseras med 2 088 tkr från
finansförvaltningen ansvar 8 konto 60000.
* Social- och omsorgsnämnden
Merkostnad äldreomsorgen 210 tkr
Under 2018 har social- och omsorgsnämnden tillfälligt fått hyra in en extra chefsresurs på
konsultbasis vilket medfört extra kostnader om 210 tkr.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Social- och omsorgsnämnden föreslås totalt kompenseras med 210 tkr från
finansförvaltningen ansvar 8 konto 60000.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Omfördelning av medel – till social- och omsorgsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden 2018

Beslut
Medel enligt ovan angivet förslag omdisponeras, vilket innebär att barn- och
utbildningsnämnden tilldelas driftmedel om 2 088 tkr. Social- och omsorgsnämnden tilldelas
driftmedel om 210 tkr. Omfördelade driftmedel belastar avsatta medel från
finansförvaltningen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160 – Omfördelning av medel 2018 - lås Ramundergården
Dnr KS 2017-60
I finansförvaltningens budget ansvar 8 konto 60000 finns medel att fördela.
Social- och omsorgsnämnden har behov av att införskaffa ett nytt digitalt låssystem för
Ramundergårdens nya och gamla del för 583 tkr. Utgiften för den gamla delen på 200 tkr
kommer att belasta nämndens egna investeringsmedel för 2018 och behöver därför inte
kompenseras. Däremot behöver nämnden äska ytterligare medel för den nya delen på
motsvarande 383 tkr.
Utifrån de budgeterade medlen på finansförvaltningen ansvar 8 konto 60000 föreslås
omfördelning med 383 tkr till Social- och omsorgsnämnden för att införskaffa digitala lås till
Ramundergårdens nya del.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Omfördelning av medel 2018 - Lås Ramundergården

Beslut
Medel enligt ovan angivet förslag omdisponeras, vilket innebär att 383 tkr av de
budgeterade medlen på finansförvaltningen ansvar 8 konto 60000 omfördelas till Social- och
omsorgsnämnden för att införskaffa digitala lås till Ramundergårdens nya del.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 161 – Projektering för en ändrad placering och renovering
av Molnets broder Dnr KS 2018-248
En projektering bör inledas för en ändrad placering av skulpturen Molnets broder. Den är för
närvarande placerad på privat mark vid von Boij-området som är under exploatering.
Skulpturen bör bevaras för framtiden och bör få en mer tillgänglig placering. En sådan kunde
vara i Bodaneparken, där utrymme finns. Projekteringen innehåller även ett samråd kring
placering ur ett medborgarperspektiv.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Projektering för ändrad placering av Molnets broder

Beslut
Kulturchef får i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en de
planunderlag som är nödvändiga, samt att ta in offert för förflyttning och för nödvändig
renovering av skulpturen. Projekteringen bör inledas under 2018 för att fysiskt genomföras
under planperioden 2018-2020.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 – Ändring av detaljplan Hasselfors 4:105 Dnr KS 2018253
Setra Trävaror AB Hasselfors Sågverk har för avsikt att bygga ett nytt hyvleri på fastigheten i
anslutning till befintligt sågverk. Byggnaden tar upp en yta på cirka 4 500 kvadratmeter och
har en höjd på 26 meter. Befintlig detaljplan för området medger en byggnadshöjd på åtta
meter. Gällande detaljplan måste därför ändras för att möjliggöra byggandet av hyvleriet.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan Hasselfors 4:105

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar beställa en ändring av detaljplan för fastigheten 4:105, eller
annan åtgärd, för att möjliggöra byggandet av ett nytt hyvleri på fastigheten.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163 – Delegationsbeslut 2018 Dnr KS 2018-1
Delegationsbeslut för perioden 2018-08-18 -- 2018-09-17 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2018-08-18 -- 2018-09-17

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 164 – Rapporter 2018 Dnr KS 2018-2
* Sydnärkes utbildningsförbund
Sara Pettersson (MP) informerar om att förbundet tagit fram verksamhetsmål.
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) informerar från regionfullmäktige den 25 september.
* Gemsamma nämnder och kommunalförbund
Christer Johansson (S) informerar från Sydnärkes kommunalförbund.
* Bibliotekssatsning, kulturchef Tomas Dahlberg informerar.
* Skararesan för årskurs nio, föreståndare Sanna Söderström informerar.
* Sommarlovsaktiviteter, föreståndare Sanna Söderström informerar.
* Renovering av källare på allaktivitetshuset, kulturchef Tomas Dahlberg informerar.
* Ny kultur- och fritidskonsulent, kulturchef Tomas Dahlberg informerar.
* Kommunchef Harry Lundin informerar om bredbandsutbyggnad i Tiveden.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165 – Meddelanden 2018 Dnr KS 2018-3
Meddelanden
Regeringskansliet har översänt Handlingsplan Agenda 2030 för perioden 2018-2020
Mälardalsrådet har översänt två rapporter: Delrapport om mål, nuläge och utmaningar för
godstransporterna samt Storregionala systembild över högskoleutbildningen
Länsstyrelsen har översänt beslut om tillstånd att sätta upp valaffischer
Migrationsverket har översänt information om att pengar för att hjälpa ensamkommande att
stanna i kommunen betalas ut i augusti.
Förvaltningsrätten i Karlstad har meddelat dom i överklagat ärenden, Dnr KS 2017-275
Sveriges kommuner och landsting
Meddelande från styrelsen nr 13/2018
Cirkulär 18:28, 18:29, 18:30, 18:31, 18:32
Protokoll
Protokoll från Sydnärkes IT-nämnd 2018-08-29

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 166 – Delårsrapport augusti 2018 – Laxå kommun Dnr KS
2018-77
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för Laxå kommun till och med augusti
2018.
Perioden till och med den 31 augusti visar på ett positivt resultat på 16,2 mnkr,
prognostiserat resultat för helåret 2018 visar på ett resultat på 1,4 mnkr. Prognosen är 5,3
mnkr lägre än budgeterat. Överskottet per 31 augusti består bland annat av ej fördelade
välfärdsmedel.
Delårsresultatet per 180831 är inte att jämföra med ett årsbokslut. Precisionen i ett
årsbokslut är mycket högre.
Fullmäktige har fastställt 16 mål för nämndernas verksamheter. Utav samtliga mål har sex
klarat måluppfyllelsen.
Soliditeten var vid ingången av året 27,5%. Efter prognostiserat resultat kommer soliditeten
vid årets slut vara relativt oförändrad.
Sydnärkes miljönämnd, barn- och utbildningsnämnden samt social- och omsorgsnämnden
har överlämnat sina delårsrapporter till kommunstyrelsen för kännedom.

Beslutsunderlag









Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport augusti 2018 - Laxå kommun
Delårsrapport augusti 2018 - Laxå kommun
Sydnärkes miljönämnd § 33 Delårsrapport 31 augusti 2018
Delårsrapport augusti 2018 - Sydnärkes miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnden § 85 Delårsrapport augusti 2018
Delårsrapport 31 augusti 2018 - barn- och utbildningsnämnden
Social- och omsorgsnämnden § 86 Delårsrapport augusti 2018
Delårsrapport augusti 2018 social- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida 19 av 27

Protokoll

2018-09-26

Kommunstyrelsen
Beslut
Upprättad delårsrapport för Laxå kommun, augusti 2018 fastställs och överlämnas till
kommunfullmäktige för godkännande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 167 – Avveckling av stödboendet Ester Dnr KS 2018-251
Stödboendet Ester har minskat antalet ungdomar drastiskt under året och kommer vid
årsskiftet 2018/2019 inte ha några ungdomar inskrivna på Stödboendet varav en avveckling
är nödvändig.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Avveckling av stödboendet Ester

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att integrations- och arbetsmarknadsenheten avvecklar
stödboendet Ester från 1 januari 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 168 – Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda
Bergvattnets damm - svar Dnr KS 2018-90
Till Laxå kommun har ett medborgarförslag inkommit där medborgaren föreslår att
kommunen köper Bergvattnets damm från Sveaskog. Syftet enligt förslaget är att ett
övertagande av kommunen skulle bevara befintlig damm.
Förslagsställaren anser att den lösning som presenterats av markägaren, Sveaskog, medför
ett hot mot kanotleden i Bergvattnet. Sveaskog föreslår att en 80 meter lång tröskel ersätter
befintlig dammkonstruktion.
Att ta över en gammal dammkonstruktion innebär ett ansvar och en kostnad i såväl tid som
pengar för underhåll och reparationer.
Den föreslagna lösningen innebär att en tröskel byggs som ersätter dammluckor mm och
som samtidigt gör det möjligt att behålla vattenspegeln i Bergvattnet.
Att ta över en befintlig och gammal dammkonstruktion innebär risker för kostnader och ett
ansvar för underhåll och reparationer. Förslagsställaren menar att ett vattenråd med
intressenter ska ta över ansvaret för Bergvattnet.
Sveaskog har ansvaret som markägare och det är inte rimligt att Laxå kommun ska ta över
ansvaret och med skattemedel finansiera investeringar och underhåll, oavsett om det finns
fler intressenter.
Ansökan om att anlägga en ny dammkonstruktion är inlämnad till mark- och miljödomstolen
som beviljat åtgärder i enlighet med ansökan. Ärendet har överklagats utan att högre
instanser ändrat beslutet. Det finns möjlighet att överklaga ärendet till Högsta domstolen
fram till den 24 september, men det är knappast troligt att högsta domstolen tar upp
ärendet. När beslutet vunnit laga kraft kommer Länsstyrelsen, med högsta sannolikhet, att
driva ärendet mot huvudmannen om åtgärder i enlighet med tillståndet inte genomförs.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar att medborgarförslaget avslås.
Ylva von Scheeke (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Nils-Olof Tivemyr (C) yrkar bifall till Klas-Göran Vilgrens (V) avslagsyrkande.
Kenth Gustafsson (S) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) återremissyrkande.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två yrkanden. Återremissyrkande från Ylva von Scheele (M)
och Kenth Gustafsson (S), samt avslagsyrkande från Klas-Göran Vilgren (V), Nils-Olof Tivemyr
(C) och Bo Rudolfsson (KD).
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot förslaget om återremiss och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på att ärendet ska
avgöras idag röstar ja och de som röstar på att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Omröstningen utfaller med 6 ja-röster och 5 nej röster.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår avslag på medborgarförslaget och
finner att kommunstyrelsen besluta så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag Bergvattnet
Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattenets damm
Skrivelse angående medborgaförslag

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå medborgarförslaget med motiveringen att det
inte är rimligt att Laxå kommun tar över ansvar och kostnader för underhåll och reparationer
från befintlig markägare, Sveaskog.

Reservation
Ylva von Scheele (M), Kenth Gustafsson (S), Therese Magnusson (S), Christer Johansson (S)
och Eva Hermansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2018-09-26

Voteringslista: §168
Ärende: Medborgarförslag - Bara kommunen kan rädda Bergvattnets damm - svar, KS 2018-90
Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

Ja

Bo Rudolfsson (KD), ordförande
Anette Schön (KD), ledamot
Ylva von Schéele (M), ledamot
Nils-Olof Tivemyr (C), ledamot
Gunnar Tingö (L), ledamot
Sara Pettersson (MP), vice ordförande
Kenth Gustafsson (S), 2:e vice ordförande
Eva Hermansson (S), ledamot
Therese Magnusson (S), ledamot
Christer Johansson (S), ledamot
Klas-Göran Vilgren (V), ledamot
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
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0

Protokoll

2018-09-26

Kommunstyrelsen

§ 169 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
Dnr KS 2018-111
Vid ingången av september månad fanns fem obesvarade motion.
Vi ingången september månad fanns tolv obesvarade medborgarförslag

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgarförslag september 2018
Redovisning av motioner och medborgarförslag september 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-09-26

Kommunstyrelsen

§ 170 – Försäljning av Tivedsgården - yttrande med
anledning av överklagan Dnr KS 2018-229
Förvaltningsrätten i Karlstad har i skrivelse förelagt kommunen att yttra sig med anledning
av att en överklagan inkommit gällande försäljning av Tivedsgården.
Ärendet är initierat av Laxå Kommunfastigheter AB som hos kommunfullmäktigen hemställt
att få sälja fastigheten Tivedsgården eftersom kommunen sagt upp hyreskontraktet. Ärendet
behandlades i kommunfullmäktige den 29 augusti 2018.
Kommunen motsätter sig yrkandet eftersom kommunen inte äger fastigheten utan bara ska
ta ställning till om bolaget får sälja fastigheten eller ej.
Ett yttrande om hanteringen tas fram som redovisar hanteringen av ärendet.

Beslutsunderlag



Föreläggande med anledning av överklagat beslut
§104 KF Försäljning av Tivedsgården

Beslut
Laxå kommun motsätter sig framfört yrkande.
Ett yttrande tas fram av förvaltningen som beskriver hanteringen av ärendet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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