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Justerare signatur

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Nya bostäder i Finnerödja
Medlemskap i Västra stambanegruppen
Erbjudande om förmånscykel
Förlängning av folkhälsoavtal
Utbyggnad av förskolan i Hasselfors
Ansökan om bidrag för år 2017 - Örebro läns nämndemannaförening
Omställning inför nytt regelverk för ensamkommande barn och ungdomar
Klubbstuga Byggemarken Laxå
Rapporter 2017
Meddelanden 2017
Delegationsbeslut
Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Tertialrapport 30 april 2017
Utökad investeringsram för inköp av bilar till social- och omsorgsnämnden
Redovisning av kommunalt partistöd 2016
Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Försäljning av Tivedsgården
Kultursatsning i Laxå kommun
Detaljplan för Ekoby Saltängen
Renhållningsordning
Inspektionsprotokoll för Sydnärkes överförmyndarkansli
Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola - svar
Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja - svar
Detaljplan Nyhammaren, Lassåna 3:206
Ändring i investeringsbudget

Utdragsbestyrkande
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§ 94 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande ändring:
Tas bort
Punkt 16
Nybyggnation på Alléområdet
Dnr KS 2017-36
Läggs till
Punkt 28 Detaljplan Nyhammaren, Lassåna 3:206
Dnr KS 2016-63
Punkt 29 Ändring i investeringsbudgeten
Dnr KS 2017-173

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 95 - Val av justerare
Till justerare utses Kenth Gustafsson (S).
Justering sker den 2 juni klockan 8.00

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 96 – Nya bostäder i Finnerödja Dnr KS 2017-149
Det är lång tid sedan det byggdes nya bostäder i kommunens regi i Finnerödja tätort. Idag ser
marknad och efterfrågan annorlunda ut jämfört med för bara några år sedan. Mycket talar för att det
finns en efterfrågan efter nya bostäder i Finnerödja, speciellt om de är anpassade till äldre.
AB Laxåhem har beslutat att bygga fem nya bostäder i Centrala Laxå. Bostäder som är väl lämpade
för en bred målgrupp, men även väl anpassade till äldre. Beslutet i Laxåhem ABs styrelse föregicks av
en process där modell av hus valdes, intresse inventerades och en upphandling genomfördes.
Med anledning av ovan föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag att ge vd
för AB Laxåhem i uppdrag att inleda en motsvarande process för att ta fram underlag som kan ligga
till grund för beslut för en eventuell motsvarande byggnation i Finnerödja.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att ge vd
AB Laxåhem i uppdrag att ta fram underlag avseende nybyggnation av bostäder i närheten av skolan i
Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva och med en rimlig månadshyra för en bred målgrupp men
anpassade för äldre (trygghetsboende).
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tommy Holmquist (S) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels ordförandes förslag, dels förvaltningens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Nya bostäder i Finnerödja

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge AB Laxåhem i uppdrag att ta fram underlag avseende
nybyggnation av bostäder i Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva för en bred målgrupp men
anpassade till äldre.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97 – Medlemskap i Västra stambanegruppen Dnr KS 2017142
I Västra Götaland har kommunerna sedan några år drivit frågan om kapacitetförbättringar på västra
stambanan med målet att öka turtäthet och minska restider för persontrafiken samt öka kapaciteten
för godstrafiken på järnväg.
Kommunerna nordost om Västra Götaland i Örebro och Sörmlands län har vid flera tillfällen inbjudits
att närvara vid möten. Vid senaste mötet den 25 april inbjöds också kommunerna utanför Västra
Götaland att bli medlemmar i västra stambanegruppen mot samma avgift som nuvarande
medlemmar betalar det vill säga 2 kronor per invånare och år vilket ger en årlig kostnad på cirka
11 400 kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Medlemskap i västra stambanegruppen

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att ansöka om medlemskap i västra stambanegruppen. Den årliga
kostnaden på cirka 11 400 kronor finansieras inom befintliga budgetramar för kollektivtrafik.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98 – Erbjudande om förmånscykel Dnr KS 2017-152
Med syfte att vara en attraktiv arbetsgivare, främja en god hälsa och minska miljöpåverkan föreslås
kommunen att erbjuda anställda i Laxå att teckna avtal för förmånscykel med bruttolöneavdrag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Cykel som personalförmån

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med LAN Assistens Sweden AB och därmed erbjuda
anställda i Laxå Kommun möjlighet att ha en cykel som förmånscykel.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99 – Förlängning av folkhälsoavtal Dnr KS 2017-131
Nu gällande folkhälsoavtal löper ut. Regionen erbjuder samtliga länets kommuner en förlängning av
avtalet med ytterligare ett år. En sådan förlängning skapar förutsättningar att det avtalsförslag som
arbetas fram är väl förankrat och genomarbetat.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
Beslut från Region Örebro län gällande förlängning av folkhälsoavtal

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att teckna en förlängning av befintligt folkhälsoavtal med ett år.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 10 av 37

Protokoll

2017-06-01

Kommunstyrelsen

§ 100 – Utbyggnad av förskolan i Hasselfors Dnr KS 2016-256
På uppdrag från kommunstyrelsen har kommunchefen begärt en utredning av Laxå
Kommunfastigheter AB avseende kostnaden för en utbyggnad av Hasselfors förskola. Laxå
Kommunfastigheter AB har tagit fram en kalkyl. En utbyggnad motsvarande cirka 100 kvadratmeter
beräknas kosta cirka 3,5 miljoner kronor, inklusive markarbeten.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att kommunstyrelsen ger Laxå Kommunfastigheter i uppdrag att påbörja
nybyggnation av skollokaler i Hasselfors för förskola och förskoleklass.
Tommy Holmquist (S) yrkar att ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en
nybyggnation som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två tilläggsförslag till förvaltningens förslag. Ordförande frågar om
styrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att så sker. Ordförande ställer de båda
tilläggsförslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tommy Holmquist (S)
förslag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Utbyggnad av förskolan i Hasselfors

Beslut
Informationen om beräknad kostnad för utbyggnad av Hasselfors skola är redovisad.
Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en nybyggnation som ska
redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101 – Ansökan om bidrag för år 2017 - Örebro läns
nämndemannaförening Dnr KS 2017-161
Örebro läns Nämndemannaförening söker bidrag från Laxå kommun med 2 700 kronor. I Laxå
kommun finns tre nämndemän i tingsrätt som är utsedda av kommunfullmäktige.
Bidraget ska användas till studiebesök och kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän.
Eftersom Domstolsverket inte lämnar några bidrag till nämndemännens verksamhet, utöver det som
rör själva domstolarna, finns goda skäl att ge bidraget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ansökan om bidrag Nämndemannaföreningen
Ansökan om bidrag för år 2017

Beslut
Örebro läns Nämndemannaförening beviljas bidrag med 2 700 kronor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102 – Omställning inför nytt regelverk för
ensamkommande barn och ungdomar Dnr KS 2017-76
Under första delen av 2017 har projektet ägnats åt att inhämta kunskap om såväl internt läge som åt
nationellt fattade beslut och vidtagna åtgärder.
Det har inte kommit några nya ensamkommande barn till Laxå kommun under året.
Totalt är det 15 ungdomar i maj månad som bor antingen på HVB Ester eller HVB Polstjärnan.
HVB Ester i Finnerödja fasas ut och samtliga ungdomar beräknas vara utflyttade 2017-09-01.
Ungdomarna kommer successivt att flytta till ett nytt stödboende med namnet Stödboendet Ester på
Tivedsvägen 34. Redan idag finns det några ensamkommande ungdomar i så kallade
träningslägenheter på Tivedsvägen 34.
Stödboendet Ester består av en administrativ lokal avsedd för personalen, belägen i ”kontorsdelen”
på Tivedsvägen 34. Här finns även tillgång till dusch och tillgång till personalutrymmen med kök. För
ungdomarna kommer det att finnas gemensamhetslokaler i anslutning till deras boende.
Avtalet med Polstjärna löper ut 2017-09-30. Ungdomarna på Polstjärnans boende kommer i
huvudsak att flytta till Stödboendet Ester under september 2017.
Personalen på HVB Ester erbjuds anställning på Stödboendet Ester. För personal som inte önskar
övergång till Stödboendet Ester genomförs en omplaceringsutredning.
Det fåtal kvarvarande barn (under 18 år) som har behov av annat boende, placeras i familjehem.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Omställning inför nytt regelverk för ensamkommande barn och ungdomar
Projektplan i omstrukturerings-arbetet för ensamkommande barn och ungdomar i Laxå
kommun
Social- och omsorgsnämnden § 55 Omställning av ensamkommande barn i Laxå kommun

Beslut
Projektplanen för omställning av verksamheten med ensamkommande barn godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103 – Klubbstuga Byggemarken Laxå Dnr KS 2017-102
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begära om medel för renovering av OK-stugan i
byggemarken i Laxå. Renoveringskostnaden uppskattas till 2,4 mnkr. Kommunstyrelsen vill undersöka
kostnaden för renoveringsbehovet ytterligare och också utreda om det finns olika ambitionsnivåer
för renoveringsbehovet.
Ur ett finansieringsperspektiv finns det inga medel för renovering av den storleken för innevarande
år utan begäran får hanteras, likväl som andra äskanden, i kommande budgetprocess.
Kommunstyrelsen föreslår därför att ärendet återremitteras och att kommunchefen får i uppdrag att
via kommunens bolag, Laxåfastigheter, begära in alternativa kostnadsförslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Renovering av OK-stugan i byggemarken i Laxå
Barn- och utbildningsnämnden § 35 Klubbstuga byggemarken i Laxå

Beslut
Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att via kommunens bolag, Laxå
Kommunfastigheter AB, begära in alternativa kostnadsförslag innan beslut fattas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104 – Rapporter 2017 Dnr KS 2017-3
* Sydnärkes utbildningsförbund
Bo informerar att frågan om utbyggnation på Alléområdet fortfarande utreds. Medlemsanslaget till
förbundet kommer att vara oförändrad per elev.
* Gemsamma nämnder och kommunalförbund
Tommy Holmquist (S) ställer frågor runt rapportering från Sydnärkes byggnämnd. Ordförande NilsOlov Tivemyr (C) kan rapportera löpande på kommunstyrelsens sammanträden. Förvaltningscheferna
från de gemensamma nämnderna kommer också att bjudas in. Nils-Olof Tivemyr (C) informerar om
aktuella ärenden i Sydnärkes byggnämnd.

Beslut
Rapporterna anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105 – Meddelanden 2017 Dnr KS 2017-4
Meddelanden
Kallelse till bolagstämma AB Laxåhem 2017-06-12
Kallelse till bolagstämma Laxå Kommunfastigheter AB 2017-06-12

Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 17:19, 17:20, 17:22, 17:23, 17:24, 17:25, 17:26 och 17:27.

Protokoll
Nerikes Brandkår 2017-04-27
Samordningsförbundet Sydnärke 2017-03-24
Regionalt Samverksansråd 2017-05-12
AB Laxåhem 2017-05-16
Laxå Kommunfastigheter AB 2016-05-16

Beslut
Meddelanden anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106 – Delegationsbeslut Dnr KS 2017-1
Redovisning av delegationsbeslut 276-357/17.
Delegationsbeslut 2017-05-12-2017-05-17.
Delegationsbeslut gällande granskning av detaljplan för Nyhammaren.
Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut
Delegationsbesluten anses anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107 – Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2017-141
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets
resultat 2016 blev minus -32,3 tkr (-996,2 tkr år 2015). Omsättningen uppgick till 6 249,7 tkr (4 400
tkr år 2015)

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2016
Årsredovisning 2016 - Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet sydnärke
godkänns

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108 – Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Dnr KS 2017-144
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat
2016 blev +181 tkr (+1 532 tkr, år 2015) före avsättning till resultatutjämningsfond. Omsättningen
uppgick till 39 251 tkr (38 159 tkr år 2015)

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016
Årsredovisning 2016 - Sydnärkes kommunalförbund
Protokollsutdrag Sydnärkes kommunalförbund, § 29
Revisorernas redogörelse för 2016
Revisionsberättelse
Granskningsrapport årsredovisning

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2016 för Sydnärkes kommunalförbund
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 109 – Tertialrapport 30 april 2017 Dnr KS 2017-69
Till och med 30 april är resultatet positivt med 11,6 mnkr. Det positiva resultatet beror delvis på att
outnyttjade medel för välfärdssatsningen och att finansnettot redovisar ett bättre utfall än
budgeterat. Föregående års resultat för motsvarande period var positivt med 6,7 mnkr och då
slutade årsresultatet på +32,4 mnkr. Resultatet för 2016 förstärktes framförallt med extra
skattemedel som en följd av migrationsåtagandet. Nämndernas samlade utfall för årets fyra första
månader är ca 4,3 mnkr högre än för föregående år. Delvis beror de på löneökningar, men inom
social- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen samt barn- och utbildningsnämnden beror det också
på ökade satsningar inom verksamheterna. Den ökade kostnaden täcks upp av ökade skatteintäkter
samt ökade statsbidrag i form av välfärdssatsning som regeringen beslutat om. Samtliga nämnder
redovisar ett budgetöverskott efter 4 månader. Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
har de största överskotten på ca 2,8 mnkr vardera. Överskotten beror på, som nämnts ovan, att
medel för extra satsningar inte har förbrukats under perioden utan kostnader kommer att belasta
verksamheterna senare under året.
Laxå kommun redovisar ett prognostiserat överskott på ca 9 mnkr vid årets slut. Det innebär 2,5
mnkr bättre än det budgeterade resultatmålet på 6,5 mnkr. Överskottet beror på att medel
budgeterade på finansförvaltningen kommer att redovisa ett överskott. Det är främst finansnettot
och medel avsatta för ökade kostnader för hyror/underhåll som redovisar överskott.
Prognosen för årets resultat kan förbättras beroende kostnadsutvecklingen för kommunens
migrationsåtagande. I årsbokslutet 2016 har kommunen satt av pengar för framtida kostnader när
det gäller kommunens migrationsverksamhet. Under året kommer en revidering av kostnadsbehovet
att göras vilket innebär att det finns utrymme att intäktsredovisa delar av avsättningen. Det kan bidra
till ett bättre resultat alternativt göra tillfälliga satsningar inom kommunens olika verksamheter.
I den totala prognosen finns vissa osäkerhetsfaktorer som förändrat behov inom nämndernas
verksamheter samt kostnadsutvecklingen för kommunens samarbetsorganisationer och förbund.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Tertialrapport Laxå kommun 2017
Tertialrapport Laxå kommun 2017
Barn- och utbildningsnämnden § 54 Tertialrapport
Sydnärkes miljönämnd § 24 Tertialrapport
Social- och omsorgsnämnden § 56 Tertialrapport

Beslut
Upprättad tertialrapport 2017 för Laxå kommun godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige
för kännedom.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 110 – Utökad investeringsram för inköp av bilar till socialoch omsorgsnämnden Dnr KS 2017-164
Social- och omsorgsverksamheten har behov av att ersätta sin befintliga bilpark med nya bilar.
Ambitionen är att anskaffa bra miljöbilar som är anpassade efter verksamhetens förhållanden. Det är
främst elbilar som är aktuella utifrån den miljödiplomering som kommunen omfattas av. På grund av
en osäker andrahandsmarknad när elbilar är relativt nya på marknaden har kommunen valt att
anskaffa bilar via leasing. Kostnaden blir en driftkostnad som belastar verksamheten direkt.
För att klara särskilt utsatta körförhållanden i ytterområden behöver social- och
omsorgsverksamheten köpa in mer anpassade bilar vilka inte kommer att drivas på el. Verksamheten
kommer därför att köpa bilarna vilket kommer utgöra en investering på totalt 700 tkr.
Driftkostnadsmässigt blir det en relativt lika kostnad för verksamheten om man väljer att leasa eller
bli belastad med ränta och avskrivning. Däremot måste social- och omsorgsnämndens
investeringsutrymme öka med 700 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Social- och omsorgsnämndens behov av utökad investeringsram med 700
tkr för anskaffning av nya fordon
Social- och omsorgsnämnden § 57 Utökad investeringsram för inköp av bilar

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utöka social- och omsorgsnämndens investeringsutrymme
med 700 tkr för anskaffning av nya fordon.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111 – Redovisning av kommunalt partistöd 2016 Dnr KS
2017-29
En redovisning av utbetalat partistöd har lämnats in från partierna Vänsterpartiet,
Sverigedemokraterna Askersund-Laxå, Centerpartiet, Arbetarpartiet Socialdemokraterna,
Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, och Liberalerna. Partistödet har redovisats i enlighet med
upprättat formulär.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016
Redovisning av kommunalt partistöd - Liberalerna
Redovisning av partistöd - Nya Moderaterna
Redovisning av partistöd 2016 - Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd - Vänsterpartiet
Redovisning av kommunalt partistöd - Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2016 - Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2016 - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
Redovisning av kommunalt partistöd - Miljöpartiet

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att redovisningen av partistödet är delgiven samt att nytt
partistöd betalas ut till ovan nämnda partier.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 – Budget och verksamhetsplan 2018-2020 Dnr KS
2017-60
Laxå kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2018-2020. Planen anger mål
och uppdrag för nämndernas verksamheter och hur detta ska finansieras. Av de skatter och bidrag
som kommunen tilldelas kommer 2 procent att avsättas som budgeterat resultatmål. De ramar som
nämnderna tilldelas är beräknade efter oförändrad verksamhet exklusive löneökningar som
budgeteras centralt i kommunen. De extra medel på 16,5 mnkr, som regeringen tillskjutit i form av
välfärdssatsning 2018, är preliminära och kommer revideras i kommunfullmäktiges budgetbeslut i
november 2018. I budgetförslaget finns 8,8 mnkr avsatta för planeringsreserv och politiska
prioriteringar. Fördelningen och prioritering av dessa medel kommer att beaktas i kommande
budgetdiskussioner under hösten för att sedan beslutas i kommunfullmäktige i november.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse – Budget- och verksamhetsplan 2018-2020 Laxå
Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Samverkansprotokoll 2017-05-23

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Förslag till Budget 2018 och verksamhetsplan 2018 - 2020 fastställs.
Skattesatsen fastställs till oförändrade 22,18 kr per intjänad hundralapp.
Styrelsen och nämnderna ska senast i november 2017 upprätta budget och verksamhetsplan för
perioden.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella oförutsedda
behov.
Internräntan för 2018 fastställs till 1,75 %.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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kommunstyrelsen.
Nämnderna ska senast under september inkomma till kommunstyrelsen med anspråk om extra
medel, under förutsättning av verksamheten har påverkats av väsentligt av kvantitativa förändringar
eller andra lagkrav.
Utifrån politiska prioriteringar under hösten 2017, förändrade prognoser i skatteunderlaget samt
reviderad tilldelning av välfärdmiljarderna kan nämndernas budgetramar justeras i
kommunfullmäktiges budgetbeslut i november.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113 – Försäljning av Tivedsgården Dnr KS 2017-151
Inom ramen för omstruktureringen av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i Laxå
kommun, har diskussioner förts om ett nytt användningsområde för Tivedsgården tillsammans med
företaget Polstjärnan i Sverige AB.
Från 2017-07-01 gäller nya ersättningsnivåer och regler för ensamkommande barn och ungdomar
nationellt. Detta medför att kommunen planerar att starta upp ett stödboende på Tivedsvägen 3438, då HVB-boendet Ester saknar förutsättningar för fortsatt drift. Den största delen av
personalstyrkan på HVB Ester kommer att erbjudas fortsatt tjänstgöring på Stödboendet, vilket
kommer att hanteras i en särskild ordning. För Tivedsgården och HVB Ester innebär förändringen att
det inte kommer att finnas några ensamkommande barn eller ungdomar kvar, från hösten 2017.
Kommunens avtal med Polstjärnan i Sverige AB löper dessutom ut 2017-09-30, då även ungdomarna
på Polstjärnans boende ska flyttas ut till Laxå kommuns stödboende.
Under samtalen med Polstjärnan i Sverige AB har de aviserat att de har för avsikt att tillskapa ett nytt
affärsområde inom företaget. Affärsområdet kommer att bedriva somatisk korttidsvård på uppdrag
av kommuner i Mellansverige. För detta ändamål har Polstjärnan i Sverige AB inventerat
fastighetsmarknaden i Mellansverige och fastnat för det strategiska läget som Tivedsgården innebär.
De ser även möjlighet att rekrytera personal i närområdet och bidra till att Finnerödja stärks som ort.
Laxå kommun genomför nu en utbyggnation av Ramundergården med ytterligare 32 platser, som
innebär att Ramundergården får totalt 64 platser. Centraliseringen innebär samtidigt en strukturell
förändring och det blir nödvändigt med omställning av boendena Tivedsgården och Edegården.
Polstjärnan i Sverige AB är medvetna om kommunens fortsatta planering för äldreomsorgen och
behoven av lokaler tills utbyggnaden av Ramundergården blir klar. De är därför villiga att fortsatt
hyra ut den del av Tivedsgården som social- och omsorgsnämnden kan tänkas ha användning av.
Detta ska i så fall hanteras som en enskild avtalsfråga, parallellt med att processen med eventuell
försäljning fortskrider.
En försäljning av Tivedsgården måste ses som fördelaktigt för Laxå kommun. Att vid den kommande
centraliseringen av särskilt boende till Ramundergården, kunna få fram ett företag som tryggar en
fortsatt verksamhet vid Tivedsgården stämmer bra överens med lokalernas utformning och den
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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tidigare verksamheten får betraktas som optimalt. Förhandlingar har inletts mellan Laxå
kommunfastigheter AB och Polstjärnan i Sverige AB om ett eventuellt ägarbyte av Tivedsgården. För
att ägarbytet ska kunna ske krävs det att Kommunfullmäktige i Laxå så beslutar.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Laxå kommunfastigheter AB:s förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras 9.57-10.02

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Försäljning av Tivedsgården
Protokoll Laxå Kommunfastigheter AB 2017-05-16

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna en försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB.

Tommy Holmquist (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S), Eva Hermansson (S) och Ulf
Appelkvist (S) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 37

Protokoll

2017-06-01
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§ 114 – Kultursatsning i Laxå kommun Dnr KS 2017-157
Tack vare ett ekonomiskt gynnsamt läge finns idag förutsättningar att satsa på en kulturverksamhet i
Laxå kommun. Att våra kommuninvånare har tillgång till ett gott kulturutbud är viktigt för såväl den
enskilda individens utveckling som för hela kommunens tillväxt och attraktivitet. Kulturverksamheten
bör organiseras under kommunstyrelsen och ledas av en kulturchef.

Yrkande
Tommy Holmquist (S) yrkar på återremiss för att veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta
för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Tommy Holmquist (S) återremissyrkande.
Sara Pettersson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett yrkande till förvaltningens förslag och ett återremissyrkande.
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot att det ska återemitteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att veta mer om de ekonomiska
konsekvenserna. Detta för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostander som
beslutats i kommunen.

Beslutsunderlag





Kultursatsning Laxå kommun
Samverkansprotokoll 2017-05-29
Information om kommunens kultutverksamhet
Dokument Kultursatsning från Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna

Beslut
Ärendet återremitteras för veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta för att få en analys av
alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115 – Detaljplan för Ekoby Saltängen Dnr KS 2016-5
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utveckling av Saltängsområdet, med fokus på hållbar
utveckling samt närproduktion av grödor. Detaljplanen möjliggör bland annat för bostadsbebyggelse,
vattenområde, koloniområde och centrumverksamhet.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Detaljplan Ekoby Saltängen
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning Ekoby Saltängen
Fastighetskonsekvensbeskrivning
Trafikbullerutredning Saltängen

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta detaljplan för Ekoby Saltängen, Laxå kommun

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116 – Renhållningsordning Dnr KS 2017-40
Ett förslag till ny renhållningsordning (med avfallsplan och föreskrifter) har tagits fram av Sydnärkes
kommunalförbund. Förslaget har varit ute på remiss tidigare i år och i remissvaret ställde sig Laxå
kommun positiv till förslaget. Ambitionsnivån ansågs som rimlig och avfallsplanen hade rätt fokus.
Övriga kommuner och Sydnärkes miljöförvaltning har haft smärre synpunkter som i viss mån också
beaktats i slutversionen. I övrigt har man ställt sig positiv till förslaget.
Kommunfullmäktige ska anta den nya renhållningsordningen.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - Ny renhållningsordning
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund, § 31, Renhållningsordning
Avfallsplan
Nulägesbeskrivning bilaga 1
Åtgärdsplan bilaga 2
Miljöbedömning bilaga 3
Renhållningsföreskrifter för förbundet
Sorteringsanvisningar
Sammanställning remissvar renhållningsordning

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta renhållningsordningen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117 – Inspektionsprotokoll för Sydnärkes
överförmyndarkansli Dnr KS 2017-159
Länsstyrelsen Dalarnas län har genomfört en inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
Protokoll är översänt till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för kännedom.
Ingen anmärkning noterades vid granskningen av akter.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Inspektionsprotokoll för Sydnärkes överförmyndarkansli
Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
Rättelse av Länsstyrelsens protokoll

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118 – Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola svar Dnr KS 2017-89
Motion har inkommit från nya moderaterna att återskapa årskurs 6 i Finnerödja skola.
Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan 3 maj 2017, § 66, och motionen bifalles.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Svar på Motion gällande återskapande av årskurs 6 i Finnerödja skola
Motion gällande start av årskurs 6 i Finnerödja skola

Beslut
Beslut har fattats och kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen bifalles.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119 – Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja svar Dnr KS 2017-108
Motion har inkommit från Socialdemokraterna att återstarta årskurs 6 i Finnerödja skola.
Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan 3 maj 2017, § 66.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att förslaget till beslut är bifall till förslaget om att starta årskurs 6 i
Finnerödja skola samt frågan om nybyggnation anses besvarad.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion gällande återskapande av årskurs 6 i Finnerödja skola
Motion gällande återstart av årskurs 6 i Finnerödja

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla förslaget om att starta årskurs 6 i Finnerödja skola,
beslut fattat i kommunfullmäktige, samt att frågan om nybyggnation anses besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120 – Detaljplan Nyhammaren, Lassåna 3:206 Dnr KS 201663
Den 22 juli 1977 vann förslag till stadsplan vid Nyhammaren i Laxå tätort, Laxå kommun, laga kraft.
För fastigheten Lassåna 3:206 innebär det att ett område öster om fastigheten är planlagd som
parkmark, som ägs av Laxå kommun.
Fastighetsägaren till Lassåna 3:206 har ansökt om att få köpa mark för att utöka sin fastighet österut
och Laxå kommun har ställt sig positiva till detta då det underlättar skötsel av parkmarken och kan
anses vara en naturlig utökning av fastigheten Lassåna 3:206.
Syftet med ändringen av den gällande detaljplanen är att möjliggöra en utökning, österut, av
fastigheten Lassåna 3:206.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Detaljplan Nyhammaren, Lassåna 3:206
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande

Beslut
Ändring av del av Förslag till stadsplan vid Nyhammaren i Laxå tätort antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121 – Ändring i investeringsbudget Dnr KS 2017-173
Två miljoner kronor finns anslaget till asfaltering i investeringsbudgeten 2017. 1 miljon är avsatt för
asfaltering av Nygatan i Hasselfors. Enligt Laxå kommunfastigheter AB bör underarbetet i form av
grävning för dagvatten samt utbyte av grusmaterial sätta sig under vintern innan man lägger asfalten.
Läggs asfalten för tidigt finns betydande risker att den måste göras om året därpå på grund av att det
blir sättningar i underlaget. Underarbetet på Nygatan görs klart under 2017, men man sparar
asfalteringen till 2018.
Detta innebär att ca 250 000 kr av asfaltsbudgeten kan täcka behovet av skyltar som bör sättas upp
utmed E 20. Dels vid det nya etableringsområdet intill Dollarstore, men även vid Storängsområdet
utmed E 20. Skyltarna blir dubbla för att de ska synas från båda håll. Skyltarna måste vara stora och
belysta för att synas och de kräver omfattande betongfundament på grund av det stora vindfånget.
Kostnaden bedöms till ca 100 000 – 125 000 kr per styck.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ändring i investeringsbudget

Beslut
250 000 kronor i investeringsbudgeten omfördelas från asfaltsanslaget till framtagning och
uppsättning av två belysta dubbelskyltar utmed E 20.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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