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Justerare signatur
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Justerare signatur

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Information från folkhälsoenheten
Ny överenskommelse om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro
län
Ekonomisk uppföljning 2017
Budget och verksamhetsplan 2018-2020 - kommunstyrelsen
Uppsägning av hyreskontrakt Finnerödja skolas gamla lokaler
Tillbyggnad av Laxå klubbstuga vid Byggemarken
Musikinstrument - kvarvarande från musikskolan
Handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsbeslut 2018
Rapporter 2018
Meddelanden 2018
Revisionsrapport - Granskning av kommunens och bolagens
upphandlingsverksamhet
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Förändrat avkastningskrav för AB Laxåhem
Motion gällande kommunalt naturreservat Midsommarberget Laxå - svar
Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget - svar
Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med kanalen - svar
Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå kommun - svar
Ansökan om medel Hasselgården
Yttrande med anledning av ansökan om lagföring av Bergvattnets damm samt
tillstånd till utrivning och återställning av vattenområde vid Sävsjöns utlopp i Laxå
kommun
Begäran om medel till barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 21 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:
Punkt 24 Yttrande med anledning av ansökan om lagföring av Bergvattnets damm samt
tillstånd till utrivning och återställning av vattenområde vid Sävsjöns utlopp i Laxå kommun
Dnr KS 2018-64
Punkt 25 Begäran om extra medel till barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS 2018-65

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 22 - Val av justerare

Till justerare utses Klas-Göran Vilgren (V).
Justering sker den 1 mars 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23 – Information från folkhälsoenheten Dnr KS 2018-51
Folkhälsostrateg Bea Scherp informerar muntligt om folkhälsoarbetet i kommunen.
En workshop kommer att genomföras den 4 juni 2018. Kallelse kommer inom kort att skickas
ut till kommunstyrelsen samt presidierna i nämnderna.
Den 4 maj kommer en länsdelskonferens att genomföras i Askersund.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 – Ny överenskommelse om samverkan för en god, jämlik
och jämställd hälsa i Örebro län Dnr KS 2018-16

Med syftet att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete
i samverkan mellan kommunerna i södra länsdelen och Region Örebro län har ett förslag till
överenskommelse arbetats fram.
Överenskommelsen innebär att förutsättningarna för Laxå kommun att bedriva ett
strukturerat och bra folkhälsoarbete stärks.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa
Förslag på ny överenskommelse om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i
Örebro län

Beslut
Överenskommelsen om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 –
2023 antas. Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag underteckna
överenskommelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 – Ekonomisk uppföljning 2017 Dnr KS 2017-69
Ekonomi- och kvalitetschef Jörgen Petersén informerar muntligt om arbetet med att ta fram
en årsredovisning för år 2017.

Beslutsunderlag


Information om Laxå kommuns bokslut 2017

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26 – Budget och verksamhetsplan 2018-2020 kommunstyrelsen Dnr KS 2017-60
Processen med budget och verksamhetsplan 2018-2020 har tagit sin utgångspunkt i de av
kommunfullmäktige antagna ramarna och målen för kommunstyrelsen. De övergripande
målen som är fastställda av kommunfullmäktige är sedan uppdelade i nämndmål. Tilldelad
budgetram för 2018 är 103 277 tkr som är fördelat på respektive område i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 20218-2020
Budget och verksamhetsplan kommunstyrelsen 2018-2020
Protokoll CSG 2018-02-20

Beslut
Upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2018-2020 för kommunstyrelsens
verksamheter godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27 – Uppsägning av hyreskontrakt Finnerödja skolas gamla
lokaler Dnr KS 2018-42
Laxå kommun hyr Finnerödja skola av Laxå Kommunfastigheter AB. En ny skola kommer at
ersätta den befintliga skolan från och med höstterminen 2018. Med anledning av detta
behöver kommunstyrelsen fatta beslut om att säga upp hyreskontraktet avseende befintlig
skola. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och önskar säga upp hyran av
befintlig skola eftersom all verksamhet kommer att flytta över till den nya skolan.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Uppsägning hyreskontrakt Finnerödja skola
Barn- och utbildningsnämnden § 15 Uppsägning av hyrekontrakt på Finnerödja skolas gamla
skola

Beslut
Hyreskontrakt för befintlig skola i Finnerödja sägs upp från det datum den nya skolan tas i
bruk.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10 av 33

Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 28 – Tillbyggnad av Laxå klubbstuga vid Byggemarken Dnr
KS 2018-31
Klubbstugan vid Byggemarken behöver byggas till med nya omklädnings- och
duschutrymmen. Den gamla paviljongen är kraftigt fuktskadad och i övrig i obrukbart
skick. Klubbstugan bör få en tillbyggnad med nya duschar och omklädningsmöjligheter.
Anläggningen är en av kommunens mest nyttjade anläggning, varför tillbyggnaden är viktig.
Den är också viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Anläggningen nyttjas av gammal som ung och
är därmed en generationslös mötesplats för kommunens invånare.
Yrkande
Therese Magnusson (S) yrkar att kontakt tas med Sydnärkes Utbildningsförbund för att
diskutera samverkan.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Tillbyggnad av Laxå OK-stugan i Byggemarken

Beslut
För tillbyggnad av Laxå klubbstuga vid Byggemarken anslås 2 100 000 kr.
Av denna summa anslås 2 000 000 från investeringsanslaget och resterande belastar
välfärdspengarna.
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra upphandling och byggnation.
Kontakt tas med Sydnärkes Utbildningsförbund för att diskutera samverkan.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29 – Musikinstrument - kvarvarande från musikskolan Dnr
KS 2018-38
Ett stort antal kvarvarande musikinstrument från musikskolan behöver av utrymmesskäl
avyttras.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Laxå blåsorkester erbjuds att
överta de instrument de kan ha användning av samt att Laxå kommun står för hyra av lokal,
max 10 000 kr/år, för att förvara och underhålla instrumenten och att kostnaden belastar
kontot för kommunstyrelsens förfogande.
Av resterande kvarvarande instrument lämnas fungerande instrument till fritidsbanken för
utlåning. Därefter resterande instrument läggs ut till försäljning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Musikinstrument - kvarvarande från musikskolan
Barn- och utbildningsnämndens § 7 Musikinstrument - kvarvarande från musikskolan

Beslut
Laxå blåsorkester erbjuds att överta de instrument de kan ha användning av. Laxå kommun
står för hyra av lokal, max 10 000 kr/år, för att förvara och underhålla instrumenten och att
kostnaden belastar kontot för kommunstyrelsens förfogande.
Av resterande kvarvarande instrument lämnas fungerande instrument till fritidsbanken för
utlåning. Därefter läggs resterande instrument ut till försäljning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30 – Handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret Dnr
KS 2018-28
Enligt skollagen (kap 29 § 9) ska en hemkommun löpande under året hålla sig informerad om
hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt
20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Kommunen skall även erbjuda
ungdomar i målgruppen lämpliga åtgärder utifrån individens önskemål och behov som i
första hand syftar till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Så
även ska kommunen förebygga avbrott från gymnasiet, detta genom olika åtgärder.
Insatserna skall även dokumentera på lämpligt sätt. Handlingsplanen är framtagen av
Sydnärkekommunerna Askersunds kommun, Hallsbergs kommun och Laxå kommun och
Alléskolan i syfte att fullfölja uppdraget med kommunernas aktivitetsansvar.
Yrkande
Therese Magnusson (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret
Förslag till handlingsplan kommunala aktivitetsansvaret

Beslut
Handlingsplan för kommunala aktivitetsansvaret för Laxå Kommun antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31 – Delegationsordning för kommunstyrelsen Dnr KS
2018-47
Kommunstyrelsen antog den 27 november 2014 en delegationsordning. Denna behöver
uppdateras eftersom det skett en del organisationsförändringar. Översynen har också
inneburit att nya lagrum skrivits in där det behövts.
Det har i den nya kommunallagen tagits in förändringar när det gäller delegation. Det är
numera möjligt att även delegera till presidiet.
Vid förändringen har alla delegater haft möjlighet att komma in med förändringsförslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kommunstyrelsen
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslut
Delegationsordningen för kommunstyrelsen antas och gäller från och med 1 mars 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32 – Delegationsbeslut 2018 Dnr KS 2018-1
Delegationsbeslut fattade under perioden 19 januari - 15 februari 2018 redovisas.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2018-01-19 -- 2018-02-15

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33 – Rapporter 2018 Dnr KS 2018-2
* Region Örebro län
Ett möte ska genomföras med länstrafiken med anledning av att många tåg just nu inställda.
Detta gäller Tåg i Bergslagen.
* Gemsamma nämnder och kommunalförbund
Byggnämnden gör ett överskott och miljönämnden gör ett underskott under år 2017.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34 – Meddelanden 2018 Dnr KS 2018-3
Meddelanden
Kallelse till Regionala samverkansrådet 2018-02-08.
Sveriges kommuner och landsting
Meddelande från styrelsen nr 3/2018, Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018-2020.
Cirkulär 17:50, 17:66, 18:2, 18:4 och 18:5.
Protokoll
Protokoll från Laxå Vatten AB 2018-01-18
Protokoll från Laxå Värme AB 2018-01-18

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35 – Revisionsrapport - Granskning av kommunens och
bolagens upphandlingsverksamhet Dnr KS 2018-17
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laxå kommun har PwC granskat Laxå
kommuns upphandlingsverksamhet. Granskningen har följande övergripande revisionsfråga:
Bedrivs Laxå kommun och dess kommunala bolags samlande upphandlingsverksamhet på ett
ändamålsenligt sätt.
Den sammanfattande bedömningen är att upphandlingsverksamheten inte bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Brister har noterats i aktuella dokumenterade riktlinjer och rutiner
anpassade till ny lagstiftning, roller och ansvar samt att den interna kontrollen behöver
stärkas.
Laxå kommun delar uppfattningen om sina brister och tar till sig av kritiken. Ett
förändringsarbete har påbörjats.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
Missiv
Revisionsrapport - Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport - Granskning av Laxå kommunfastigheter AB:s upphandlingsverksamhet
Revisionsrapport - Granskning av Laxå Vatten AB:s upphandlingsverksamhet

Beslut
Förslag till svar antas.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram dokument samt genomföra föreslagna förändringar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36 – Reglemente för kommunstyrelsen Dnr KS 2018-30
Med anledning av att verksamheten ensamkommande barn flyttas från social- och
omsorgsnämnden till kommunstyrelsens enhet för integration- och arbetsmarknad, behöver
reglementet skrivas om. Det innebär att beslutanderätten gällande verksamhet stödboende
och utsluss för ensamkommande barn flyttas från social- och omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen. Myndighetsutövning för enskilda individer som kommit hit som
ensamkommande barn hanteras av individ- och familjeomsorgen.
I social- och omsorgsnämndens reglemente tas skrivningen om ensamkommande barn bort,
och i kommunstyrelsens reglemente läggs den således till.
Tillägget finns under § 17 och lyder
Kommunstyrelsen har vidare hand om:
kommunens uppgifter inom verksamheten ensammankommande barn

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Reglementet gäller från den 1 april 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37 – Reglemente för social- och omsorgsnämnden Dnr KS
2018-48
Med anledning av att verksamheten ensamkommande barn flyttas från social- och
omsorgsnämnden till kommunstyrelsens enhet för integration- och arbetsmarknad, behöver
reglementet skrivas om. Det innebär att beslutanderätten gällande verksamhet stödboende
och utsluss för ensamkommande barn flyttas från social- och omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen. Myndighetsutövning för enskilda individer som kommit hit som
ensamkommande barn hanteras av individ- och familjeomsorgen.
I social- och omsorgsnämndens reglemente föreslås att skrivningen i § 1 om
ensamkommande barn tas bort, och i kommunstyrelsens reglemente läggs den således till.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Förslag på reglemente för social- och omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden § 24 Reglemente för social- och omsorgsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att reviderat reglemente för social- och
omsorgsnämnden antas. Reglementet gäller från och med 1 april 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38 – Förändrat avkastningskrav för AB Laxåhem Dnr KS
2018-39
AB Laxåhems styrelse anhåller om att under 2018 tillåta bolaget att göra avsteg från
avkastningskravet.
Bakgrunden till detta är att AB Laxåhem dras med många års eftersatt underhåll och behovet
är stort av större underhållsåtgärder i våra fastigheter. Därför beslutade styrelsen 2 oktober
2017 att skjuta till upp till 3 mkr av det egna kapitalet till 2018 års budget för extra underhåll
vilket innebär att vi kommer att budgetera med ett underskott för 2018 och därmed inte har
möjlighet att uppfylla avkastningskravet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Anhållan om avsteg från avkastningskravet 2018 - AB Laxåhem
Anhållan om avsteg från avkastningskravet 2018

Beslut
Fullmäktige föreslås godkänna att AB Laxåhem:s begäran om avsteg från avkastningskravet
under år 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39 – Motion gällande kommunalt naturreservat
Midsommarberget Laxå - svar Dnr KS 2017-33
En motion om att bilda naturreservat i Laxå har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
remitterades till Sydnärkes miljönämnd som tagit fram förslag till svar på motionen.
Miljönämnden beslutade 28 augusti 2017 att tillstyrka motionen om att bilda naturreservat i
Midsommarbergsområdet och föreslå kommunstyrelsen att göra detsamma samt föreslå
kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för att bilda
naturreservat på midsommarberget centralt i Laxå.
Motionen återremitterades, och efter vidare utredning föreslås kommunstyrelsen åter att
tillstyrka motionen enligt ovan. Målsättningen är att skydda höga naturvärden och utveckla
möjligheterna till friluftsliv i området.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge
miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ett kommande beslut om bildande av
naturreservat på Midsommarberget i Laxå.
Therese Magnusson (S) yrkar att det läggs in ett "eventuellt" efter i texten efter "om att"
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två ändringsyrkande, dels att det ska tas fram ett underlag
för ett kommande beslut, dels ett tillägg av ordet eventuellt samt ett avslagsyrkande.
Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkandena kan antas och finner att kommunstyrelsen
beslutar så, dock kan ej uppdrag ges till miljöförvaltningen. Ordförande ställer förvaltningens
förslag mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens
förslag med tilläggsyrkandet.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion om att bilda kommunalt naturreservat på Midsommarberget i Laxå
Motion gällande kommunalt naturreservat Midsommarberget Laxå

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen om att eventuellt bilda
naturreservat i Midsommarbergsområdet samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram underlag för ett kommande beslut att bilda naturreservat på Midsommarberget
centralt i Laxå.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 40 – Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget svar Dnr KS 2017-99
Motion har inkommit gällande pulkabacke på Midsommarberget. Avsikten är att främja
allsidiga aktiviteter i naturen under vintermånaderna, samt att skapa vinteraktiviteter för
skola och förskola. Det finns även en motion om att bilda naturreservat av
Midsommarberget. Dessa motioners förslag bör kunna genomföras i samförstånd.
Bevarandet av naturvärden med en skötselplan för området bör alltså inte vara ett hinder
för rekreation i form av pulkabacke, grillplats, vandring med mera. Det är dock viktigt att
valet av placering sker i samråd med miljöförvaltning, skola och förskola.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att motionen ska vara besvarad samt att uppdrag ges till Laxå
kommunfastigheter AB att innan sommaren 2018 komma med kostnadsberäknat förslag på
en lämplig plats för pulkabacke och grillplats på Midsommarberget samt att samråd om
placering och storlek ska ske med miljöförvaltningen samt skola och förskola.
Therese Magnusson (S) yrkar att samråd även ska ske med fritid.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två ändringsyrkanden, dels att motionen ska anses besvarad,
dels tillägget att samråd ska ske med fritid. Ordförande ställer frågan om dessa kan antas
och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 33

Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Pulkabacke på Midsommarberget
Motion gällande pulkabacke på Midsommarberget

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.
Uppdras åt Laxå kommunfastigheter AB att innan sommaren 2018 komma med
kostnadsberäknat förslag på en lämplig plats för pulkabacke och grillplats på
Midsommarberget, samt att samråd om placering ska ske med miljöförvaltning, skola och
förskola samt fritid.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 41 – Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med
kanalen - svar Dnr KS 2017-162
Ärendet har återremitterats till förvaltningen för att höra hur näringslivet/Rastpunkt som
redan bedriver liknande verksamhet ser på ytterligare ett tillskott av ställplatser.
Denna utredning är ännu inte avslutad.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Nytorget
Medborgarförslag - husbilsplatser längs med kanalen

Beslut
Ärendet återremiteras för slutförande av uppdraget.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 42 – Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå
kommun - svar Dnr KS 2017-258
Kommunfullmäktige beslutade 15 november 2017 att överlämna rubricerat
medborgarförslag, till social- och omsorgsnämnden för beredning.
Förslaget innebär att personer bosatta i kommunen som fyllt 75 år, ska erbjudas
äldreboende på Ramundergården, Tivedsgården eller Edegården. Personer ska, enligt
förslaget, garanteras äldreboende inom ett år från det att hen skriftligt bestämt sig för att ta
emot erbjudandet. Medborgarförslaget innefattar även att personer ska erbjudas service av
mer praktisk karaktär.
Kommunfullmäktige gav redan 2015 ett uppdrag till social- och omsorgsnämnden, att utreda
effektivisering av särskilt boende. Dessförinnan hade behovet av nya platser inom särskilt
boende samt korttidsvården, noggrant analyserats. Det fattades platser inom särskilt boende
och var även stor brist på platser inom korttidsvården.
I februari 2016 beslutade kommunfullmäktige om nybyggnation i anslutning till
Ramundergården, med 32 ytterligare platser. Byggstart skedde i maj 2017 och inflyttning
beräknas kunna ske i november, december 2018. Därefter planeras underhåll av ytskikt på
allmänna ytor och lägenheter ske i befintliga Ramundergården. En avdelning i taget kommer
att renoveras enligt en plan som verksamheten och Laxåhem kommit överens om.
Inom ramen för ett huvudprojekt kallat SON 2017-2019, pågår flera projekt som leds av
kommunchef tillsammans med socialchefen:
1. Framtida organisation
2. Byggprocessen nya Ramundergården
3. Omställning äldreomsorgen
4. Storköket
5. Ekonomi
När nya platser nu tillskapas, är behovet stort att även prioritera fler platser inom
korttidsvården, som ska bedrivas i sin helhet i lokalerna som ligger i anslutning till Laxå
Vårdcentral. Alla platser inom särskilt boende planeras att finnas i det nya vårdboendet vid
Ramundergården.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen
Många äldre i Laxå kommun klarar sig själva med få insatser från kommunen. Exempel på
insatser är demensdagvård som erbjuds utan kostnad till personer som har en begynnande
demenssjukdom, och som fortfarande bor i ordinärt boende. Viktiga verksamheter är
Frivilligcentralen, Träffpunkt 14 som erbjuder anhörigstöd, information samt viss praktisk
vägledning till våra seniorer.
Det finns all anledning att satsa på det förebyggande arbetet, exempelvis genom att
fortsätta med ”Seniorkraft”, som genomförs i kommunen för fjärde året i rad. Det är
gruppverksamhet för målgruppen seniorer 65 år och äldre. Uppsökande verksamhet kan
utökas, förslagsvis att seniorer som fyllt 75 år blir uppringda och erbjudna information och
ett hembesök. Idag ringer vi upp de som fyllt 80 år.
Med begränsade resurser måste verksamheten bedrivas på effektivast möjliga sätt.
Samtidigt måste verksamheten ges förutsättningar att motsvara behov, efterfrågan av
hemtjänst, särskilt boende och korttidsvård. Det är en stor utmaning både ekonomiskt och
personellt.
En förenklad utredning utifrån den enskildes behov ska garantera en rättssäker
biståndsbedömning. De flesta som ansöker om hemtjänst, hemsjukvård eller särskilt boende,
får idag sin ansökan beviljad.
De personer som vill bo kvar i sitt ursprungliga hem, ska kunna göra det med rätt insatser. En
”mellanform” erbjuds genom serviceboendet Björkhagen med tillgång till hemtjänst,
aktiviteter, ett gym och en restaurang. Möjligheten ska även finnas att flytta till ett särskilt
boende, för de personer som har störst behov av ett vårdboende.
Andra boendeformer för äldre behöver finnas som komplement, exempelvis seniorboende
eller trygghetsboende.

Beslutsunderlag



Justerare signatur

Social- och omsorgsnämnden § 9 SON Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå
kommun
Medborgarförslag gällande boende för äldre i Laxå kommun

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta avslå medborgarförslaget.

Ylva von Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Protokollsanteckning
Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S) och Eva Hermansson (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Vi tackar förslagställaren för engagemanget och tar till oss dennes förslag gällande boenden
för äldre.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 33

Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 43 – Ansökan om medel Hasselgården Dnr KS 2017-285
Under år 2017 har en utvecklingsplan tagits fram för Hasselfors på uppdrag från
kommunstyrelsen. Utvecklingsplanen har antagits av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Under arbetets gång med utvecklingsplanen identifierades redan i ett tidigt skede behovet
av en mötesplats i Hasselfors. Utvecklingsgruppen konstaterade att det bästa sättet att lösa
behovet är upprustning av Hasselgården. Att tillskapa en mötesplats i Hasselgården finns
därför med i utvecklingsplanen.
Hasselfors byalag tog fram ritningar och underlag under hösten som presenterades för
utvecklingsgruppen och för kommunen. Enligt underlaget tillskapas ett nytt
kök/restaurang/café och en uteplats. Kostnaden anges till 1 063 750 kronor. Mycket av
arbetet görs på ideell basis.
I Laxå kommuns budget för 2018 finns totalt 2,7 miljoner kronor avsatta för det civila
samhället och satsning på ytterområdena. En miljon kronor av dessa är avsedda för
ombyggnation av Hasselgården till en mötesplats för Hasselforsborna. Ett positivt
förhandsbesked har lämnats till byalaget.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar på följande tillägg till beslut: Hasselfors byalag uppmanas att söka
medel från Boverket.
Therese Magnusson (S) yrkar bifall tilll ansökan med bifallsyrkande till Bo Rudolfsson (KD)
förslag.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till ansökan.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan 11.09-11.13
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Föreningsbidrag ombyggnation Hasselgården
Ansökan om medel Hasselgården

Beslut
Föreningsbidrag på max 1 063 750 kronor beviljas till Hasselfors byalag för tillskapande av en
mötesplats i Hasselgården.
Hasselfors byalag uppmanas att även söka medel från Boverket.

Protokollsanteckning
Therese Magnusson (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S) och Eva Hermansson (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Vi tycker att de styrande partierna har brustit i ärendehanteringen gällande bidraget till
Byalaget i Hasselfors.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 44 – Yttrande med anledning av ansökan om lagföring av
Bergvattnets damm samt tillstånd till utrivning och
återställning av vattenområde vid Sävsjöns utlopp i Laxå
kommun Dnr KS 2018-64
Laxå kommun har fått tillfälle att yttra sig över innehållet i aktbilaga 74 och 75 i mål nr 98517 hos Mark- och miljödomstolen, rörande ansökan om lagligförklaring av Bergvattnets
damm samt tillstånd till utrivning och återställning av vattenområde vid Sävsjöns utlopp i
Laxå kommun.
Ett förslag till yttrande finns framtagen.
Kommunstyrelsen kommer överens om justeringar i förslaget.

Beslutsunderlag






Förslag till yttrande Bergvattnet
Vänersborgs TR M985-17 Aktbil 74
Vänersborgs TR M985-17 Aktbil 75
Yttrande Askersunds kommun mål nr 985-17
Bilaga, yttrande 2017-06-12

Beslut
Förslag till yttrande antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2018-02-28

Kommunstyrelsen

§ 45 – Begäran om medel till barn- och utbildningsnämnden
Dnr KS 2018-65
Ledamöterna Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) väcker ärende i
kommunstyrelsen genom initiativrätt.
Röfors folkets Hus har sökt bidrag till byte av värmeväxlare och fått det beviljat i barn- och
utbildningsnämnden. Detta innebär att de kan söka bidrag från Boverket.
Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) anser att kommunstyrelsen ska
kompensera barn- och utbildningsnämnden för detta. Beviljat bidrag är 29 400 kronor.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag


Skrivelse från Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson(S)

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tillskott på 29 400 kronor.

Arne Augustsson (C) deltar ej på grund av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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