Protokoll

2017-03-02

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

14:00-16:30

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
Anette Schön (KD)
Ylva von Schéele (M) §§31-32, §§36-38
Nils-Olof Tivemyr (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)
Arne Augustsson (C) §§26-30, §§33-35 ersätter
Ylva von Schéele (M)

Ej tjänstgörande ersättare
Arne Augustsson (C) §§31-32, §§36-39

Övriga
Ylva von Schéele (M) §39
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef) §§26-29, §§33-35, §38
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Margaretha Zetterlund (skolchef) §§36-37
Johan Mejman (personalchef) §§30-31, §34
Jessica Vidberg (enhetschef intergrations och arbetsmarknadsenheten) §32, §39
Hans Traav (näringslivsstrateg/kommunikatör) §34
Malin Ullbrand (ekonom/controller) §§26-29, §33, §35

Protokollet innehåller paragraferna §§26-39
Ordförande

_________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare

_________________________________________________________________
Kenth Gustafsson

Sekreterare

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

Kommunstyrelsen
2017-03-02

Datum för överklagan

2017-03-03

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-03-25

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännade av dagordning
Årsredovisning 2016 - Kommunstyrelsen
Budget och verksamhetsplan 2017-2019 - kommunstyrelsen
Arbetsmiljöpolicy
Redovisning av medarbetarenkät 2016
Riktlinjer arbetsmarknadsåtgärder
Leasing av miljöbil med bruttolöneavdrag
Laxå kommun - Ekoturism-område
Ändring av detaljplan för Bjursnäs1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län
Rapporter 2017
Meddelanden 2017
Delegationsbeslut
Omformulering av integrationsmål

Utdragsbestyrkande
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§ 26 - Val av justerare
Till justerare utses Kenth Gustafsson (S).
Justering sker den 3 mars 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter att följande ärenden stryks:
Punkt 11
Lokala trafikföreskifter Solstigen och Stjärnstigen dnr KS 2017-44
Punkt 12
Lokala trafikföreskrifter för parkeringsplatser med parkeringstillstånd den KS 2017-45
Punkt 17
Revidering av förbundsordning samt reglemente för förbundsdirektionen - Sydnärkes
Utbildningsförbund dnr KS 2017-31

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28 – Årsredovisning 2016 - Kommunstyrelsen Dnr KS 201694
Kommunstyrelsen uppvisar ett positivt resultat på 1 768 tkr jämfört med budget.
Kommungemensamma verksamheter och personalenheten visar ett överskott medan
utvecklingsenheten gör ett underskott. Övriga verksamheter har inga väsentliga avvikelser mot
budget. Arbetet med att nå tilldelade mål görs löpande, vid årsskiftet har flertalet mål uppfyllts men
det finns även mål som inte har uppnåtts alls eller endast delvis. Redovisade intern kontroller har
genomförts utan några väsentliga avvikelser.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 kommunstyrelsen
Årsredovisning 2016 kommunstyrelsen

Beslut
Årsredovisning 2016 för kommunstyrelsen godkänns och införlivas I kommunens årsredovisning.
Genomförd interkontroll 2016 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29 – Budget och verksamhetsplan 2017-2019 kommunstyrelsen Dnr KS 2016-110
Processen med budget och verksamhetsplan 2017-2019 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 2017
är 98 902 tkr som är fördelat på respektive område i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Budget och verksamhetsplan 2017-2019 kommunstyrelsen
Budget och verksamhetsplan 2017-2019 kommunstyrelsen

Beslut
Budget och verksamhetsplan 2017-2019 för kommunstyrelsen antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30 – Arbetsmiljöpolicy Dnr KS 2017-23
Arbetsgivaren är enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete skyldig att ha en
arbetsmiljöpolicy. För att uppfylla arbetsmiljöansvaret är det viktigt att arbetsmiljöpolicyn är aktuell
och uppdaterad enligt gällande lagar och föreskrifter. AFS 2015:4, föreskriften som reglerar
organisatorisk och social arbetsmiljö, slår fast att varje arbetsgivare är skyldig att upprätta mål för
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets rekommendation är att dessa mål
bör ta sin grund ur arbetsmiljöpolicyn. I nämnd föreskrift regleras även arbetsgivarens skyldighet vad
gäller kränkande särbehandling. Denna policy är utformad enligt arbetsmiljöverkets krav och
rekommendationer.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöpolicy
Förslag till Arbetsmiljöpolicy
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Samverkansprotokoll

Beslut
Arbetsmiljöpolicyn antas. Tidigare beslut om arbetsmiljöpolicy, fastställd 29 mars 2005, samt plan
mot kränkande särbehandling och mobbing, fastställd 10 september 2003, upphävs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31 – Redovisning av medarbetarenkät 2016 Dnr KS 2017-48
Arbetsgivaren är enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete skyldig att regelbundet
undersöka arbetsförhållandena. Medarbetarenkäten är ett verktyg i syfte att upptäcka områden i
arbetsmiljön som kan förbättras.

Beslutsunderlag


Redovisning av medarbetarenkät 2016

Beslut
Redovisningen avses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32 – Riktlinjer arbetsmarknadsåtgärder Dnr KS 2017-25
Integrations- och arbetsmarknadsenheten har tagit fram riktlinjer för de arbetsmarknadspolitiska
åtgärder/insatser som 2017 är aktuella för enheten att arbeta med.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Riktlinjer arbetsmarknadsåtgärder
Förslag till Riktlinjer för arbetsmarknadspolitiska insatser och åtgärder 2017

Beslut
Riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiska åtgärder/insatser antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33 – Leasing av miljöbil med bruttolöneavdrag Dnr KS
2017-26
För att behålla och rekrytera personal måste Laxå kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Som ett
led i arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuds de anställda olika förmåner och erbjudande.
Att ge möjlighet att ha miljöbil som personalbil är ett sätt att ge våra nuvarande och blivande
medarbetare ytterligare ett sådant erbjudande.
Erbjudandet att leasa en miljöbil gäller alla anställda och är förmånligt jämfört med annan
finansiering oavsett inkomstnivå. Orsaken är att leasingkostnaden dras från lönen som ett
bruttolöneavdrag. Dessutom har den anställde möjlighet att få ett förmånligt pris på bilen eftersom
man vid köp kan utnyttja Kommentusavtalet.
Det finns också en tydlig koppling till kommunens arbete med att minska klimatpåverkan. Resor med
egen bil i tjänsten är en del av Laxå kommuns klimatpåverkan. Trots att vi successivt ersätter
kommunens egna bilar med miljöbilar kommer även fortsättningsvis en hel del resor att ske med
egen bil i tjänsten. Om dessa resor görs med miljöbilar minskar klimatpåverkan.
Idag har drygt 40 kommuner och kommunägda bolag avtal med företaget Miljöbilscentralen i Sverige
AB (MBC). I vårt län har Hallsbergs kommun nyligen tecknat ett sådant avtal med MBC. Att erbjuda
miljöbil som personalbil genom MBC är kostnadsneutralt för kommunen. MBC ombesörjer all
administration, har kontakt med den anställde, upprättar kalkyler, tar fram informationsmaterial
med mera. Dessutom beräknar MBC hur mycket mindre klimatpåverkan blir tack vare att anställda
använder miljöbil.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Leasing av miljöbil med bruttolöneavdrag

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med Miljöbilscentralen I Sverige AB och därmed
erbjuda anställda I Laxå kommun möjlighet att ha en miljöbil som personalbil.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34 – Laxå kommun - Ekoturism-område Dnr KS 2017-43
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag om hur Laxå kommun ännu starkare ska förknippas med
Tiveden. Detta i enlighet med den av kommunstyrelsen antagna plattformen Bilden av Laxå.
Förslaget innebär att den lokala besöksnäringen, det lokala samhället och naturvärdena gynnas samt
att platsvarumärket Laxå stärks. Förslaget är att Laxå ska förknippas både med Tiveden och
ekoturism genom att deklarera hela kommunens yta som ekoturism-område. Detta görs genom att
kalla området som utgörs av ytan Laxå kommun för Tiveden Ekoturism-område (internationellt;
Tiveden Ecotourism Area).
Besöksnäringen i Laxå kommun är till mycket stora delar inriktad på naturturism där Tivedens
nationalpark är det stora dragplåstret. Flera av boendeanläggningarna runt nationalparken är
medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen. I Visit Swedens Förstudie Naturturismprogram
september 2016, Hållbar naturturism och ekoturism på landsbygden, konstateras att; Sverige har
stor potential att öka antalet utländska besökare som vill uppleva hållbar naturturism. Den
internationella och vanligaste definitionen på ekoturism är; ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som
bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”. Laxå kommun är
Sveriges första miljödiplomerade kommun vilket gör oss trovärdiga. Detta stärks av att vi har en
nationalpark och att besöksnäringen redan idag står för grunderna i ekoturism.
Förslaget innebär inga begränsningar för företag och företagandet, varken inom eller utanför
besöksnäringen. Det privata skogsägandet påverkas heller inte. Förslaget ryms inom befintlig budget

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Laxå kommun - Ekoturismområde

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget att Laxå Kommun utropas som Ekoturismområde med namnet Tiveden Ekoturism-område (Tiveden Ecotourism Area).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35 – Ändring av detaljplan för Bjursnäs1:82, 1:91 m.fl. Laxå
kommun, Örebro län Dnr KS 2016-245
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. Syftet med
ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av äldreboendet
Ramundergården.

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.
Planbeskrivning
Plankarta
PM Geoteknik
Bilaga buller
Granskningsutlåtande

Beslut
Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län, antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36 – Rapporter 2017 Dnr KS 2017-3
* Sydnärkes utbildningsförbund
Bo Rudolfsson (KD) informerar att ny förbundsordning kommer att tas fram. Förbundet har
informerat om att sökta bidrag från Migrationsverket ofta avslås. Diskussion om hur detta ska
hanteras pågår. Frågan om finansieringen av utbyggnation av Alléskolan diskuteras än.
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) informerar om att folkhälsoavtalet diskuteras.
* Elevrådet
Sara Pettersson (MP) informerar att det varit kick-off för elevråden i Sydnärke.
* Skolchef Margaretha Zetterlund informerar om kommunens skolsatsning. Skriftlig rapport bifogas.
Skolchefen informerar vidare om skolinspektionens besök.
* In-work.eu
Bo Rudolfsson (KD) informerar om att en ansökan lämnats in för projektet In-work.eu. Laxå kommun
är ansvarig för ansökan.

Beslutsunderlag


Rapport om skolsatsning

Beslut
Rapporterna anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37 – Meddelanden 2017 Dnr KS 2017-4
Meddelanden
Från Naturvårdsverket samt Skogsstyrelsen har redovisning av regeringsuppdrag om Värdefulla
skogar inkommit.
Mark- och miljödomstolen, Värnesborgs Tingsrätt har översänt kungörelse om ansökan om tillstånd
till fortsatt bergstäkt inom fastigheten Mosshult 1:4 m.fl.
Inbjudan till infrastukturdag den 17 mars 2017. Kommunstyrelsens ledamöter inbjuds, ersättning
betalas ut enligt arvodesreglerna.
Inbjudan till remisskonferens för regional utvecklingsstrategi den 10 mars 2017. Kommunstyrelsens
ledamöter inbjuds, ersättning betalas ut enligt arvodesreglerna.

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 17:2, 17:4 och 17:7.
Meddelanden från styrelsen nr 5/2017 samt 7/2017

Protokoll
Sydnärkes byggnämnd 2017-02-02
Kallelse till Regionalt samverkansråd 2017-02-03
Regionalt samverkansråd 2017-02-03
Samordningsförbundet Finsam 2016-12-16
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 2017-02-03
Sydnärkes kommunalförbund 2017-02-01
Sydnärkes utbildningsförbund 2017-01-27

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag


Inbjudan Infradagen till Promotionmorgon 170317

Beslut
Meddelandena anses delgivna.
Kommunstyrelsens ledamöter inbjuds till infrastrukturdagen den 17 mars 2017 samt remisskonferens
för regional utvecklingsstrategi den 10 mars. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst, arvode samt
reseersättningen betalas ut vid deltagande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38 – Delegationsbeslut Dnr KS 2017-1
Redovisning av delegationsbeslut 44-122/2017.
Delegationsbeslut granskning av detaljplan Ekoby Saltängen.
Delegationsbeslut attesträtt inom skolan.
Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag




Delegationsbeslut 44-122/2017
Delegationsbeslut Ekoby Saltängen
Delegationsbeslut attesträtt inom skolan

Beslut
Delegationsbelsluten anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39 – Omformulering av integrationsmål Dnr KS 2017-38
År 2014 arbetades målformulering för integration fram. Målformuleringen som antogs
av kommunfullmäktige år 2015 var ”Laxå kommun har som målsättning att hälften av alla
kommunplacerade flyktingar väljer att bo kvar i Laxå minst ett år efter att deras etableringsersättning
upphör under perioden 2015-2018”. På grund av ändrade omständigheter i vår omvärld finns ett
behov att omformulera målet för att kunna mäta och redovisa de värden vi egentligen anser är
viktiga.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Omformulering av integrationsmål

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås omformulera integrationsmålet från ”Laxå kommun har som
målsättning att hälften av alla kommunplacerade flyktingar väljer att bo kvar i Laxå minst ett år efter
att deras etableringsersättning upphör under perioden 2015-2018” till ”Laxå kommun har som
målsättning att hälften av alla flyktingar som bosatt sig i Laxå väljer att bo kvar minst tre år under
perioden 2015-2018”.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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