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Tid

Plats

14:00-17:00

Sammanträdesrum Vargavidderna

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
Anette Schön (KD)
Ylva von Schéele (M) §§131-136, §143
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)
Klas-Göran Vilgren (V)
Christofer Carlander (M) §§137-142, §§144-147
ersätter Ylva von Schéele (M)
Eva Hermansson (S) ersätter Christer Johansson
(S)

Ej tjänstgörande ersättare
Christofer Carlander (M) §136

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef) §§131-134, §143
Mats Fransson (utvecklingschef) §133
Mats Olsson (konsult) §133
Daniel Bergdahl (Länsstyrelsen) §133
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Maria Waldebrink (Länsstyrelsen) §133

Protokollet innehåller paragraferna §§131-147
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________________________
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Ärendelista
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135
§ 136
§ 137
§ 138
§ 139
§ 140
§ 141
§ 142
§ 143
§ 144
§ 145
§ 146
§ 147

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännade av dagordning
Förstudie Kvarndammen
Delårsrapport kommunstyrelsen 31 augusti 2016
Remiss avseende program för Hållbar utveckling inom Region Örebro läns
verksamhet
Remiss - Regional indelning - tre nya län
Informationssäkerhetspolicy
Anläggning av Park Gubbängen
Medel för täckning av extraordinära kostnader i budget 2016
Rapporter
Delegationsbeslut
Meddelanden
Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Motion angående minskning av fossila bränslen
Redovisning av motioner och medborgarförslag 2016
Revidering av taxa för servicelaget
Taxa för hunddagis
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§ 131 - Val av justerare
Till justerare utses Therese Magnusson (S).
Justering sker den 3 oktober 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 133 – Förstudie Kvarndammen Dnr KS 2016-177
Information om den förstudie som tagits fram gällande Kvarndammen i Finnerödja.
Informerar gör Mats Fransson, utvecklingschef, Mats Olsson, konsult, Daniel Bergdahl och Maria
Waldebrink från Länsstyrelsen Örebro län.

Beslutsunderlag


Förstudie Kvarndammen

Beslut
Informationen anses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134 – Delårsrapport kommunstyrelsen 31 augusti 2016 Dnr
KS 2016-94
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för kommunstyrelsen till och med augusti 2016.
Efter augusti månad redovisar verksamheterna inom kommunstyrelsen ett överskott på 1 787 tkr,
Näringsliv/turism och arbetsmarknads-integration redovisar något minus medan övriga
verksamheter redovisar ett överskott. För arbetsmarknad-integration kommer underskottet att
balanseras med statsbidrag fram till årets slut. Vid årets slut prognostiseras resultatet till ett
överskott om 300 tkr. Det är personalavdelningen som kommer att redovisa ett överskott på grund
av vakanta tjänster under året.
Personalavdelningen kommer att redovisa ett överskott på grund av vakanta tjänster under året.
Näringsliv/turism kommer att redovisa ett mindre underskott på grund av extraordinär kostnader
som broreparationer och värdegrundsarbeten. Värdegrundsarbetet är ett uppdrag beslutat från
kommunstyrelsen. Ekonomienheten kommer ha något högre kostnader än budgeterat vid årets slut
på grund av uppgraderingskostnader av ekonomisystemet.
Kommunstyrelsen godkänner social- och omsorgsnämndens beslut från augusti och september.
Arbetet med målen fortsätter enligt plan. Investeringsmedlen efter åtta månader har utnyttjats
relativt lite.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar på följande tillägg:
Kommunstyrelsen godkänner social- och omsorgsnämndens beslut från augusti och september.
Kommunstyrelsen uppdrar åt social- och omsorgsnämnden att genomföra en genomlysning av
verksamheten utifrån det prognostiserade underskotten på 4,2 mnkr och snarats återkomma till
kommunstyrelsen med en redovisning och förslag på åtgärder.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2016
Delårsrapport 31 augusti 2016 kommunstyrelsen
Sydnärkes miljönämnd § 32
Barn- och utbildningsnämnden § 81
Social- och omsorgsnämnden § 93

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer upprättad delårsrapport för 2016 och överlämnar den till
kommunfullmäktige för godkännande.
Kommunstyrelsen godkänner social- och omsorgsnämndens beslut från augusti och september.
Kommunstyrelsen uppdrar åt social- och omsorgsnämnden att genomföra en genomlysning av
verksamheten utifrån det prognostiserade underskotten på 4,2 mnkr och snarats återkomma till
kommunstyrelsen med en redovisning och förslag på åtgärder.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135 – Remiss avseende program för Hållbar utveckling
inom Region Örebro läns verksamhet Dnr KS 2016-202
Region Örebro län har tagit fram ett internt styrdokument som innehåller övergripande mål,
inriktningsmål samt förslag till indikator för en hållbar utveckling inom organisationens
verksamheter. Med verksamheter avses nämnder, förvaltningar och bolag där Region Örebro län
äger mer än 50 %. Programmet gäller för perioden 2017-2020.
Programmet föreslås ersätta följande befintliga dokument:
- Miljö- och hållbarhetsprogrammet 2012-2015
- HBT-programmet
- Jämställdhetsstrategi
- Funktionshinderpolitiskt handlingsprogram ”Hälsa och livskraft för alla”
- Handlingsplan för förverkligande av barnkonventionen i Örebro läns landsting år 2009-2014
Genom att ta ett samlat grepp om hållbarhetsfrågorna i ett program underlättas arbetet med att nå
en hållbar utveckling. Programmet är uppbyggt med övergripande mål, inriktningsmål och
indikatorer för att nå målen. De indikatorer som valts ut för att nå inriktningsmålen är mätbara, dock
saknas ofta effektmål. Målen, oavsett om det avser övergripande mål eller inriktningsmål, syftar till
att leda till en förbättring av nuläget och detta saknas för vissa indikatorer.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Remissvar avseende program för Hållbar utveckling inom Region Örebro
läns verksamhet
Förslag till remissvar hållbar utveckling
Remiss av internt program för hållbar utveckling
Remiss av internt program för hållbar utveckling

Beslut
Förslag på yttrande gällande Region Örebro läns program för hållbar utveckling tillstyrks.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136 – Remiss - Regional indelning - tre nya län Dnr KS 2016204
En kommitté har på uppdrag från regeringen arbetat fram ett förslag på en ny indelning av län och
landsting. Resultatet av kommitténs arbete står att läsa i betänkandet SOU 2016:48. Laxå kommun
har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkande.
Laxå kommun ska enligt kommitténs förslag ingå i det nya Svealands län/landsting.
Laxå kommun ställer sig positiv till Indelningskommitténs förslag till indelning av län och landsting.

Ajournering
Mötet ajourneras 15.33-15.44.

Yrkanden
Ylva von Scheele (M) yrkar att Laxå kommun ställer sig negativa till indelningskommitténs förslag till
indelning av län och landsting och lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Klas-Göran Vilgren (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga, som han yrkar bifall till.
Sara Pettersson (MP), Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag till yttrande, förvaltningens, Ylva von Scheeles (M) samt
Klas-Göran Vilgrens (V), som han ställer mot varandra. Ordförande finner att förvaltningens förslag
bifallits.

Votering begärs
Ordförande utser förvaltningens förslag till huvudförslag och ställer Ylva von Scheeles (M) förslag mot
Klas-Göran Vilgrens (V) förslag för att utse ett motförslag. Ordförande finner att Klas-Göran Vilgrens
(V) förslag utses till motförslag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Votering begärs
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra. Ordförande finner att de båda förslagen får
samma röstetal och lämnar som ordförande sin utslagsröst på Ylva von Scheeles (M) förslag.
Detta innebär att förvaltningens förslag är huvudförslag och Ylva von Scheeles (M) förslag är
motförslag.
Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på förvaltningens förslag röstar ja och de som
röstar på Ylva von Scheeles förslag röstar nej.
Voteringen utfaller med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 2 som avstår. Omröstningsprotokoll biläggs
protokollet.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Remissvar angående ny regional indelning
Förslag till remissvar - Regional indelning - tre nya län
Remiss -Regional indelning - tre nya län Remissinstanser (SOU 2016:48)
Remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Beslut
Laxå kommun ställer sig positiv till Indelningskommitténs förslag till indelning av län och landsting
och antar förvaltningens förslag yttrande som sitt eget. Yttrandet biläggs protokollet.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet att tillstyrka förslaget att ingå i den nya
regionindelningen. Dessa allvarliga följder påverkar i största grad även Laxå enligt vårt yttrande
varför vi tycker att det är helt självklart att förslaget till den nya storregionen Svealand skall avslås
från Laxås kommunstyrelse.
Klas-Göran (V) reserverar sig mot förslaget till yttrande till förmån för eget förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-29

Voteringslista: §136
Ärende: Remiss - Regional indelning - tre nya län, KS 2016-204
Voteringslist(or)
Votering 1
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
Tommy Holmquist(S), 2:e vice ordförande
Kenth Gustafson(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Eva Hermansson(S), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

Sida
Sida12
1 av
av139

1

2

Laxå 29 september 2016

Finansdepartementet

Regional indelning – tre nya län (SoU 2016:48)
Dnr Fi2016/02568/K
Inledning
Laxå kommun har av regeringen beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat
betänkande.
I Örebro län har det funnits en aktiv dialog mellan landstinget/regionen, kommunerna,
de politiska partierna och andra intressenter.
Laxå kommun delar regeringens utgångspunkter i direktiven och fokuserar därför
detta remissvar på de frågeställningar som gäller hur reformen på bästa sätt
genomförs.
Inledningsvis vill Laxå kommun uttrycka sin uppskattning över det öppna arbetssätt
som Indelningskommittén valt; genom en bred dialog har berörda löpande kunnat
tillföra fakta och argument som bidragit till en bra diskussion och ett välformulerat
delbetänkande. Laxå kommun tillsammans med Region Örebro ser fram mot att
fortsatt också få möjlighet att bidra till kommitténs arbete inför slutbetänkandet.

Ja till Svealands län och landsting 2019
Laxå kommuns sammanvägda bedömning av Indelningskommitténs förslag om att
bilda ett nytt landsting i Svealands län är att det finns objektivt bärande skäl för att
genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar i enlighet med
indelningslagens krav.
Laxå kommun instämmer i att den föreslagna geografin för Svealands läns landsting, i
en nationell avvägning, är en god utgångspunkt för det kommande landstinget. Att
Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län bildar
ett nytt län och ett nytt landsting är en utmaning som innebär att våga tänka nytt och
att se möjligheterna. Laxå kommun ser fram mot att få vara en del av det arbetet.

www.laxa.se
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Laxå kommun hade dock gärna sett att nuvarande Värmlands län fanns med i den
föreslagna Region Svealand utifrån nedanstående skäl.
Under mer än 20 år har staten, näringslivet och civilsamhället successivt
omorganiserat sig i regioner större än dagens små län. Det har lett till en oacceptabel
asymmetri, som gör att de tre stora länen har andra förutsättningar än de 18 mindre
länen. Reformeringen av samhällsorganisationen på regional nivå behöver fullföljas.
Frågan har diskuterats under lång tid. Genom utredningar, dialoger och remissvar, t ex
på Ansvarskommitténs betänkande, har en majoritet av berörda intressenter ställt sig
bakom behovet av en reform. Laxå kommuns delar regeringens utgångspunkter i
direktiven och fokuserar därför detta remissvar på hur reformen på bästa sätt
genomförs.
Laxå kommun delar kommitténs analys att sex jämnstarka regioner, med kapacitet att
bedriva en aktiv regional utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och
sjukvården för sina medborgare är rätt väg att gå.
Regeringen bör vara tydlig och i kommande proposition lägga fast att Sverige på
regional samhällsnivå senast år 2023 ska vara indelat i sex län och att relevanta
statliga myndigheter ska följa denna indelning.

Kommunerna som medspelare
Kommunernas insatser och betydelse såväl inom det regionala utvecklingsarbetet som
inom välfärdsområdet kan inte nog understrykas. Samspelet med de drygt 60
kommuner som kommer att finnas i länet kräver nya arbetsformer och en ny
organisering.
Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av det nya
landstinget i samråd med kommunerna. Denna process måste genomföras parallellt
med att det nya landstinget tar form, så att samspelet mellan kommuner och landsting
synliggörs i den nya organisationen.
Laxå kommun menar att de förutsättningar som kommer att gälla i Svealands län
sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas upp. De
utvärderingar som gjorts i Västra Götalandsregionen visar att mindre kommuner fått
ett större inflytande i den större regionen. I det nya landstinget är samspelet med
kommunerna, inte minst de små, en av de viktigaste uppgifterna för att skapa
legitimitet och gemensam utvecklingskraft. Likaså måste de skilda förutsättningarna i
de olika delarna av det nya länet beaktas.
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Laxå kommun vill också understryka behovet av att hitta en effektiv och klok lösning
på de mellankommunala utvecklingsfrågor som i Örebro län i dag delvis har Region
Örebro län som plattform.

God granne
Svealands län kommer att gränsa till samtliga föreslagna län utom Skåne/Blekinge.
Detta gör att det är väsentligt att bygga upp goda grannrelationer inom alla
samhällsområden.
Laxå kommuns konstaterar att Svealands län kommer att ha den för länet sannolikt
viktigaste tillväxtfaktorn – Stockholm – utanför länet. Detta kommer att kräva
speciella arrangemang för att koppla samman Svealands län med Stockholms län inom
t ex infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och arbetsmarknad.
Södra och västra delen av nuvarande Örebro län kommer i enlighet med kommitténs
förslag även i fortsättningen ha gräns mot ett annat län, Östergötland och Västra
Götaland inkluderande nuvarande Värmlands län. Laxå kommun anser att det är av
största vikt att framtida länsgränser inte ska utgöra ett hinder för människors, företags
och kommunernas möjligheter till samverkan och utveckling.

Hälso och sjukvården behöver en större organisation
Hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på ett bättre
sätt i större demokratiskt styrda landsting än i dagens samverkansnämnder. De
förhandlingslösningar som nämnden kan åstadkomma är inte tillräckligt kraftfulla för
att åstadkomma den önskvärda utvecklingen.
Regionens storlek är viktig för möjligheten att ta ett samlat ansvar för hela vårdkedjan
inklusive den hhögspecialiserade vården. Ökad kunskap, demografisk förändring och
ökade krav från medborgarna innebär att vården framöver också kommer att behöva
genomföra stora investeringar.
Små landsting har ett litet befolkningsunderlag och därmed en för liten ekonomi för
att klara dessa framtida stora investeringsbehov. I dessa och andra välfärdsfrågor är
samspelet med kommunerna en viktig framgångsfaktor.

Varför inte sjukvårdsregionerna?
Indelningskommittén landar i sin samlade bedömning i att Sverige bör delas in i sex
större regioner. Laxå kommun delar denna uppfattning.

www.laxa.se
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Kommittén skriver bland annat "Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har
vuxit fram inom olika samhällsområden." Laxå kommun menar att kommittén tillmätt
denna utgångspunkt allt för liten vikt.
Ett av de mest grundläggande samarbeten som utvecklats under lång tid är de
storregionala sjukvårdsregionerna. Hälso- och sjukvården kommer även framöver att
vara den helt dominerande verksamheten inom de föreslagna landstingen. Kommitténs
förslag gör att befintliga samverkansmönster bryts i fyra av de sex tilltänka nya
landstingen med omfattande administrativa och ekonomiska konsekvenser. Laxå
kommun anser att kommittén gravt underskattat de omställningskostnader som blir
effekten av att i större delen av Sverige frångå nuvarande samverkansgeografi inom
hälso- och sjukvården.
När det gäller effekterna av kommitténs förslag om ett Svealands län utan Värmland
finner Laxå kommun delbetänkandet motsägelsefullt. Kommittén skriver att det inte
finns några lagstiftningsmässiga hinder för att genom avtal och fri rörlighet bibehålla
nuvarande flöden från Värmland liksom den verksamhetsförlagda utbildningen för
studenterna på läkarutbildningen vid Örebro universitet. För att upprätthålla forskning
och utveckling som grund för en läkarutbildning vid ett universitet behöver det även i
framtiden bedrivas högspecialiserad vård i anknytning till utbildningen.
Kommittén verkar komma till slutsatsen att en Svealandregion som inkluderar
Värmland egentligen är den bästa lösningen för hälso- och sjukvården. Andra
överväganden och prioriteringar har uppenbarligen lett till att kommittén föreslår att
Värmlands län bör ingå i det nya Västra Götalands län. Laxå kommun delar inte
kommitténs bedömning i detta avseende.

Stärkt kapacitet för forskning och utveckling
Det föreslagna Svealands län kommer att innehålla många starka företag, lärosäten
och en hälso- och sjukvård med sammantaget en betydande forsknings- och
utvecklingskapacitet. Genom ett strategiskt och systematiskt utvecklingsarbete inom
det nya länet kommer en kraftsamling av resurser att främja en hållbar tillväxt än
bättre än i dagens mindre län och landsting.
Laxå kommun anser att detta ger ökade möjligheter att stärka näringslivets utveckling
i hela det nya länet.

Demokratin kan utvecklas
En av de viktigaste utgångspunkterna för en fortsatt reformering är, som kommittén
tydligt redovisar, att gå från indirekt valda till direkt valda beslutsorgan. Dagens
www.laxa.se
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gränsöverskridande beslutsformer inom t ex sjukvårdsregionerna och
infrastrukturplaneringen kommer att i allt väsentligt ersättas av beslut i ett direktvalt
fullmäktige. Detta är ett viktigt steg för att stärka demokratin.
Vi är väl medvetna om de utmaningar som en större geografi innebär. De
förtroendevalda måste vara tillräckligt många, representativa och geografiskt spridda
för att skapa en bred kontaktyta gentemot kommuner, näringsliv, civilsamhälle och
enskilda medborgare. Organisering med nämnder och beredningar som, inom sina
mandat, får ansvar för geografiska delar av det nya länet kan bidra till närhet och
tydliga kopplingar till det nya landstinget.
Laxå kommun menar att större regioner innebär att det nya landstinget i Svealand får
en kraftfullare röst nationellt och internationellt. Det nya länet får också en ökad
samlad kapacitet när det gäller att t ex skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och
att uppnå önskade resultat.

Landstinget ska ha det regionala utvecklingsansvaret
Ett viktigt skäl för Laxå kommun att bejaka bildandet av nya län är att den politiska
nivån i form av de nya landstingen även fortsättningsvis får statens förtroende att leda
det regionala utvecklingsarbetet och ta det territoriella ansvaret. Laxå kommun
tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska ha det
regionala utvecklingsansvaret. Enligt kommittén ska landstingen framöver åläggas
detta ansvar. Laxå kommun menar att detta är ett klokt förslag som tydliggör att detta
uppdrag kommer från staten.
Kommunernas insatser och betydelse i det regionala utvecklingsarbetet kan inte nog
understrykas. Samspelet med de drygt 60 kommuner som kommer att finnas i länet
kräver nya arbetsformer och en ny organisering.

Större och bredare uppdrag
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har visat att den regionala politiska nivån
är både beredd och kapabel att axla ansvar som traditionellt funnits i staten.
Laxå kommun samt Region Örebro län är villiga att föra en dialog med regeringen om
att få möjlighet att på regional politisk nivå och med stöd från lokal politisk nivå ta
ansvar för frågor inom fler politikområden. Vi menar att infrastruktur i vägar,
järnvägar och bredband, delar av arbetsmarknadspolitiken, delar av
landsbygdsprogrammet, utbildningspolitiken, forskningsfinansiering och ett vidgat
ansvar för den nationella delen av kulturpolitiken är exempel på ansvarsområden som
ska decentraliseras från stat till landsting.
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Flerkärnig förvaltningsstruktur
I det nya länet kommer såväl landstingets förvaltningsorganisation som länsstyrelsen
och berörda sektorsmyndigheter med regional organisering att behöva välja
lokaliseringsorter. Laxå kommun menar att samtliga dessa processer bör ske i ett
sammanhang. Även om olika organ fattar formella beslut så bör i första hand
regeringen och kommande indelningsdelegerade föra nära överläggningar för att bästa
resultat ska uppnås.

Finansieringsprincipen gäller
Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som
uppkommer enligt förslaget ska enligt Laxå kommuns uppfattning finansieras av
staten. Det är inte rimligt att de förändringar som genomförs genom riksdags- och
regeringsbeslut ska belasta den del av befolkningen som finns i det föreslagna
Svealand. Vi förutser att staten för dialog med de kommande landstingen om att
tillföra ytterligare resurser för att underlätta processen.

Klargör roller på regional nivå
Kommittén måste i sitt fortsatta arbete söka lösningar för att dels ge de nya
landstingen ett tydligt mandat att leda utvecklingen inom sitt territorium och dels
säkerställa att myndigheterna, inklusive länsstyrelsen, ges en ny roll på den regionala
spelplanen. Vår uppfattning är att nya roller, samspel och samverkan måste utformas
med utgångspunkt i den nya situationen. Från Laxå kommun välkomnar vi en fortsatt
öppen och framåtsyftande dialog med kommittén och de inblandade lanstingen i
denna centrala fråga under det kommande arbetet.

Nytt begrepp i stället för landsting?
Begreppet region är etablerat för de landsting som övertagit det regionala
utvecklingsansvaret, inte minst i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.
Numera är det endast vid allmänna val som begreppet landsting används för den
regionala politiska nivån.
För Svealands län skulle det som kommittén benämner Svealands läns landsting i
stället med detta förslag komma att heta Region Svealand.
Laxå dag som ovan,
Bo Rudolfsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande

Harry Lundin
Kommunchef
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 137 – Informationssäkerhetspolicy Dnr KS 2016-210
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av
verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål och inriktning för
informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer styr kommunens
informationssäkerhetsarbete.
Kommunens tidigare informationssäkerhetspolicy är inaktuell och behöver ersättas, delvis för att det
nu finns en gemensam IT-förvaltning i Sydnärke som gör att den tidigare inte är aktuell.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhetspolicy

Beslut
Informationssäkerhetspolicy för Laxå kommun antas. Policy för informationssäkerhet antagen 29
november 2011, § 215, upphör samtidigt att gälla.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 138 – Anläggning av Park Gubbängen Dnr KS 2016-222
Gubbängen är ett område nedanför kanalen som ligger där Röforsvägen viker av mot torget. För att
höja attraktiviteten vid infarten och för att tillskapa en trevlig plats att besöka och titta på är det
lämpligt att anlägga parkområdet Gubbängen. Total kostnad för uppförande av Park Gubbängen är
453 000 kronor. Skötselkostnad är, exklusive dammprodukter, 42 000 kronor per år.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Park Gubbängen

Beslut
En park vid Gubbängen invid Röforsvägen anläggs. Kostnaden för anläggning av parken, 453 000
kronor, anslås från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 139 – Medel för täckning av extraordinära kostnader i
budget 2016 Dnr KS 2016-223
Vid genomgång med ekonomienheten har det lokaliserat ett antal större obudgeterade kostnader
som får anses vara extraordinära kostnader på grund av olika orsaker. Vid genomgången kom det
överens om att utvecklingsenheten behöver ett extra anslag för att inte överskrida budget 2016.
Det är svårt att förutse kostnader för väganläggningar och fastigheter. Vid stormar och
översvämningar kan stora skador uppstå. Men även andra skador som t.ex. takläckage är viktiga att
åtgärda så snabbt som möjligt för att förhindra större skador.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Medel för täckning av extraordinära kostnader i budget 2016

Beslut
Utvecklingsenheten beviljas 160 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för
att täcka extraordinära kostnader.
Utvecklingsenheten beviljas 190 000 kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för
att täcka omställningskostnader i samband med flytt av lokalvårdsenheten.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 140 – Rapporter Dnr KS2016-3
* Sydnärkes utbildningsförbund
Sara Pettersson (MP) informerar att Sydnärkes utbildningsförbund återsökt pengar från
Migrationsverket för språk-introduktion. Förbundet genomför just nu en lokalutredning eftersom
behov finns av ytterligare lokaler vid Alléskolan. Förbundet kommer att träffa Länstrafiken den 30
september.
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) informerar att regionen fortfarande arbetar med storregionen. Det kommer att
krävas mycket arbete runt detta om det förslag som finns fastställs.
* Kommunala bolag
Tommy Holmquist (S) rapporterar att AB Laxåhem beslutat att ta in offert på att bygga lägenheter.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

* Övrigt
Kenth Gustafsson (S) rapporterar från samverkansråd folkhälsa, Deltagandet är lågt. Det har också
genomförts workshops runt Folkhälsoplanen, även där har deltagandet varit lågt.
Sara Pettersson (MP) informerar om projektet Ung politik. Partierna, tillsammans med
Folkhälsoteamet, har besökt årskurs 9 på Centralskolan. Frågor som diskuterades var bland annat
elevinflytande.
Bo Rudolfsson (KD) informerade att han blivit uppringd från bostadsdepartimentet. Bo förde fram
behovet av stöd för att små kommuner ska kunna bygga nya bostäder.
Kenth Gustafsson (S) rapporterade från sitt deltagande i konferensen 250 möjligheter.
Harry Lundin informerade om att han blivit uppringd av en elev. Detta samtal resulterade i att ett
integrationsprojekt kommer att startas upp.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 141 – Delegationsbeslut Dnr KS2016-1
Redovisning av delegationsbeslut KS 579-634/16
Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsen sammanträde.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 579-634/16

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 142 – Meddelanden Dnr KS2016-2
Meddelanden
Från Delegationen för Unga till arbete har meddelande om att kommunen ej har möjlighet att söka
medel för Dua-projekt för samverkan.
Från Sveriges Kommuner och Landsting har meddelande om förbundsavgift för 2017 inkommit.
Lindköpings kommun har översänt beslut om medfinansiering av tur på Kinnekullebanan.

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:47, 16:48 och 16:49

Protokoll
Sammanträdesprotokoll från Sydnärkes byggnämnds möte 2016-09-01
Sammanrträdesprotokoll från Regionalt samverkansråd 2016-09-02

Beslut
Meddelandena anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 143 – Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016 Dnr KS
2016-94
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för Laxå kommun till och med augusti 2016.
Perioden till och med den 31 augusti visar på ett positivt resultat på 11,5 mnkr, vilket är bättre än de
4,8 mnkr som är budgeterat för motsvarande period. Nämndernas verksamheter följer budgeten
ganska väl förutom social-och omsorgsnämnden som redovisar ett underskott på 4 mnkr. Ett ökat
behov främst inom hemtjänstomsorgen har medfört ökade under året. Resultatmässigt täcks
underskottet upp av andra verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har ett resultatmässigt
överskott på ca 1,0 mnkr på grund av lägre personalkostnader. Under kommunstyrelsen finans finns
överskott blad annat för medel för oförutsedda medel, ofördelade löner och finansnettot. För
närvarande är kostnaden för upplupna pensionskostnader relativt lågt redovisade jämfört med
budget. Även kapitaltjänstkostnaderna är relativt lågt redovisade vilket beror på att den nya vägen
till centrum inte har slutfakturerats.
För helåret är prognosen ett överskott om 18 mnkr vilket är 8 mnkr mer än budgeterat. Trots att
Social- och omsorgsnämnden kommer att göra ett prognostiserat underskott på 4,0 mnkr så finns det
poster som väger upp delar av resultatet. Bland annat räknas det in att kommunstyrelsens medel för
oförutsett inte utnyttjas fullt ut och att finansnettot till följd av lägre räntekostnader i samband med
låg ränta och lägre låneskuld. Därför prognostiserar kommunen med att klara 8 av de 10 miljoner
som är budgeterade som resultat av kommunens skatter och bidrag. Kommunen kommer att göra en
extra resultatförstärkning på 10 mnkr med anledning av den skatteförstärkning om 10 miljarder som
regeringen beslutade om hösten 2015. För Laxå kommuns del gav det en extra skattetilldelning på 32
miljoner kronor. Av tilldelningen har 22 miljoner planerats in i verksamheten och 10 miljoner
förstärkt resultatet. Sammantaget ger det ett prognostiserat årsresultat på 18 mnkr. Anledningen till
av resultatförstärkningen inte redovisas under året är att påvisa betydelsen av att ordinarie
verksamhet ska vara anpassad till de skatter och bidrag som kommunen tilldelas efter ordinär
skatteunderlagsprognos.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

Arbetet med målen fortsätter enligt plan. Investeringsmedlen efter fyra månader har utnyttjats
marginellt.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016
Delårsrapport Laxå kommun 31 augusti 2016

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer upprättad delårsrapport 2016 och överlämnar den till
kommunfullmäktige för godkännande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 144 – Motion angående minskning av fossila bränslen Dnr
KS 2016-43
Till kommunfullmäktige inlämnades en motion av Ulf Appelkvist (S) och Christer Johansson (S)
angående uppdrag att undersöka om det är möjligt att utvinna värme ur dricksvattensystemet. Enligt
uppgift från Energimyndigheten ska det finnas teknik som klarar detta.
Undertecknad har gjort sökningar utan att finna någon dokumentation om sådan teknik.
Laxå kommun har idag så gott som fossilfri uppvärmning av hyresbostäder och lokaler. Ett
omfattande arbete har gjorts och görs för att minska energiförbrukning och klimatpåverkan. I arbetet
har sådana åtgärder som ger mest miljönytta för insatta medel prioriterats.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion angående fossila bränslen
Motion angående minskning av fossila bränslen

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 145 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2016
Dnr KS 2016-216
Vid augusti månads slut finns en obesvarad motion.
Vi augusti månads slut finns sex obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgaförslag augusti 2016
Motioner och medborgarförslag augusti 2016

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att informationen anses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 146 – Revidering av taxa för servicelaget Dnr KS 2016-227
Servicelaget tjänster har sedan några år tillbaka kostat 50 kronor i timmen per person som utfört
tjänst. Oftast åker tre medarbetare ut för att utföra tjänster vilket innebär 150 kronor i timmen.
Servicelaget har även tagit ut en avgift för gräsklippare om den som köper tjänsten inte haft egen.
På grund av arbetsmiljöregler så ska kommunen tillhandahålla gräsklippare.
Förvaltningen har tagit fram förslag på ny taxa á 150 kr i timmen för servicelagets tjänster till
pensionärer och personer med funktionsnedsättning. Taxan föreslås gälla från den 1 november 2016.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att taxan ska utvärderas om ett år.

Yrkanden
Tommy Holmquist (S) och Gunnar Tingö (L) yrkar avslag på förslaget till ändrad taxa.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag till ny taxa och Tommy Holmquist
(S) och Gunnar Tingös (L) förslag till avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
förvaltningens förslag bifallits.

Votering begärs
Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på förvaltningens förslag röstar ja och de som
röstar på avslagsyrkandet röstar nej.
Voteringen utfaller med 8 ja-röster och 3 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.
Ordförande ställer frågan om tillägget om att taxan ska utväderas efter ett år bifalls och finnar att
kommunstyrelsen beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Revidering av taxa för servicelaget

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta ny taxa á 150 kronor i timmen för servicelagets arbetsinsatser.
Taxan gäller från och med 1 november 2016.
Taxan ska utvärderas om ett år.

Reservation
Tommy Holmquist (S), Gunnar Tingö (L) och Klas-Göran Vilgren (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsyrkandet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-29

Voteringslista: §146
Ärende: Revidering av taxa för servicelaget, KS 2016-227
Voteringslist(or)
Votering 1
Ledamot

Ja

Bo Rudolfsson(KD), ordförande
Anette Schön(KD), ledamot
Nils-Olof Tivemyr(C), ledamot
Gunnar Tingö(L), ledamot
Sara Pettersson(MP), vice ordförande
Tommy Holmquist(S), 2:e vice ordförande
Kenth Gustafson(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Christofer Carlander(M), ersättare
Eva Hermansson(S), ersättare
Resultat

X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
8

Sida
Sida38
1 av
av139

3

0

Protokoll

2016-09-29

Kommunstyrelsen

§ 147 – Taxa för hunddagis Dnr KS 2016-229
Laxå kommun har genom finansiering av Samordningsförbundet Sydnärke öppnat ett hunddagis.
Ett förslag till taxa har tagits fram som innebär att en hund på heltid kostar 1500 kronor i månaden.
Har man mer än en hund ges rabatt, två hundar kostar 1800 kronor.
En hund på deltid kostar 750 kronor i månaden och har man två hundar på deltid kostar det 1000
kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Taxa för hunddagis

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta taxan för hunddagis.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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