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Justerare signatur
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Ärendelista
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännade av dagordning
Kommunstyrelsens årsredovisning 2015
Budget 2016-2018 Taxe- och avgiftsnämnden
Arbetsmarknadsinsatser – Hunddagis med finansiering från Finsam
Lokal trafikföreskrift gällande Tavernagatan samt Röforsvägen
Beställning detaljplan Nyhammaren
Bredband på landsbygd i Laxå kommun
Rapporter 2016
Delegationsbeslut
Meddelanden
Hantering av extra statsbidrag till kommuner
Investeringsäskande från barn- och utbildningsnämnden
Motion gällande djurkyrkogård/minneslund

Utdragsbestyrkande
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§ 28 - Val av justerare
Till justerare utses Tommy Holmquist.
Justering sker den 14 mars 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5 av 17

Protokoll

2016-03-08

Kommunstyrelsen

§ 30 – Kommunstyrelsens årsredovisning 2015 Dnr KS 201649
Kommunstyrelsen har upprättat årsberättelse för 2015. Det ekonomiska resultatet blev positivt med
585 tkr, vilket till stor del berodde på ökade intäkter från Migrationsverket som matchas mot de
ökade kostnaderna som kan alla hänföras till våra nyanlända medborgare. Ett extra tillskott från
regeringen på 32,8 mnkr som ska fördelas på 2015 och 2016, har medfört ett tillskott på 2,5 mnkr för
2015.
När det gäller målen så är det flertalet som inte uppnåtts alls eller endast delvis, av de 16 delmålen är
det 6 stycken som uppnåtts. Viss förklaring är den rådande konjunkturen och flera av målen kan inte
kommunen direkt påverka (såsom antal bygglov eller nystartade företag) och att några ligger i
framtiden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens årsredovisning 2015
Kommunstyrelses årsredovisning 2015

Beslut
Årsberättelsen 2015 för kommunstyrelsen godkänns och införlivas i kommunens årsredovisning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31 – Budget 2016-2018 Taxe- och avgiftsnämnden Dnr KS
2016-55
Taxe- och avgiftsnämnden har upprättat en verksamhet- och budgetplan för 2016-2018.
Verksamheten är avgiftsfinansierad där intäkterna beräknas täcka de budgeterade kostnaderna.
Avgiften uppgår till 125 255 kronor gör budgetåret 2016.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Taxe- och avgiftsnämnden budget 2016-2018.docx
Budget 2016-2018 Taxe- och avgiftsnämnden

Beslut
Taxe- och avgiftsnämndens förslag till budget för åren 2016-2018 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32 – Arbetsmarknadsinsatser – Hunddagis med finansiering
från Finsam Dnr KS 2016-59
Integrations- och arbetsmarknadsenheten tillsammans med kommunpsykiatrin ser ett behov av
anpassade arbetsmarknadsinsatser för målgrupper som behöver meningsfull sysselsättning eller
arbetsträning i en form som idag inte finns inom Laxå kommun. Projektet räknar med helfinansiering
från Finsam. Planen är att verksamheten ska vara självfinansierad med lönebidragspersonal efter att
Finsams finansiering upphört.
Projektet ska löpande två gånger om året följas upp. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen.

Yrkande
Tommy Holmquist (S) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels förvaltningens, dels Tommy Holmquist (S)
avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Arbetsmarknadsinsatser – Hunddagis med finansiering från Finsam

Beslut
Under förutsättning att projektansökan beviljas av Finsam öppnas hunddagis inom Integrations- och
arbetsmarknadsenheten i samverkan med kommunpsykiatrin.
Projektet ska löpande två gånger om året följas upp. Rapport ska lämnas till kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 8 av 17

Protokoll

2016-03-08

Kommunstyrelsen

§ 33 – Lokal trafikföreskrift gällande Tavernagatan samt
Röforsvägen Dnr KS 2016-58
Sedan infarten till Laxå centrumtorg byggts krävs nya lokala trafikföreskrifter. Nya föreskrifter har
upprättats vilka innehåller både upphävande av tidigare föreskrifter samt nya föreskrifter.
På Tavernagatan, mellan Skolgatan och Postgatan, finns sedan tidigare föreskrift om
gångfartsområde. Denna föreskrift gäller fortfarande.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Lokala trafikföreskrifter gällande Tavernagatan samt Röforsvägen

Beslut
Lokala trafikförskrifter, 1860-2016-1, 1860-2016-2, 1860-2016-3 samt 1860-2016-4 antas.
Föreskrifterna rör nya infarten till centrumtorget.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34 – Beställning detaljplan Nyhammaren Dnr KS 2016-63
På grund av försäljning av mark inom parkmark i Nyhammarområdet beställer kommunstyrelsen en
ändring av befintlig plan för området.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Beställning ändring av detaljplan Nyhammaren
Bilaga till tjänsteskrivelse

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beställa ändring av befintlig plan för Nyhammaren så att
fastighetsreglering kan ske i anslutning till fastigheten Lassåna 3:206.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35 – Bredband på landsbygd i Laxå kommun Dnr KS 201669
Kommunstyrelsen fastställde den 25 mars 2015 en plan för bredbandsutbyggnad på landsbygd i Laxå
kommun. Behov av revidering finns.
Till de tidigare områdena har det infogats ytterligare två områden. Målet med bredbandsstödet är att
minst 90 % av de boende på landsbygden ska ha tillgång till bredband senast år 2020.
Områdena i planen utgörs av Tiveden etapp 3, Kavlebron, Kyrkhävden, Långsmon. Bålby, Kvarntorp
samt Borasjön.
Kommunens plan ska ligga till grund för prioriteringar vid ansökningar av bredbandsstöd från
Jordbruksverket.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Bredband på landsbygd i Laxå kommun
Kartbilaga gällande bredband

Beslut
Plan för bredbandsutbyggnad på landsbygd I Laxå kommun fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 36 – Rapporter 2016 Dnr KS2016-3
* Sydnärkes utbildningsförbund
Bo Rudolfsson (KD) rapporterar att arbetet med att se över programförklaringen för Sydnärkes
Utbildningsförbund har startat. Sara Pettersson (MP) rapporterar att förbundet arbetar vidare med
att se över lokalbehovet.
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) rapporterar att ett nationellt förslag på hur regionerna kan se ut i framtiden ska
läggas fram den 9 mars.
* Gemensamma nämnder och kommunalförbund
Harry Lundin informerar om att det pågår rekrytering av ny miljöchef.
* Aktivitetsplats Bodarneparken
Uppdraget att arbeta med ungdomars möjlighet att påverka utformandet av en aktivitetsplats i
Bodarneparken kommer att hanteras i handlingsplanen för Centrala Laxå 2020.
* Finnerödja 2020
Sara Pettersson (MP) informerar om att det kommande vecka startas upp en arbetsgrupp i
Finnerödja för att arbeta med att ta fram en utvecklingsplan för samhället. Gruppen kommer att
ledas av Harry Lundin, kommunchef, och Tobias Jansson, biträdande statsarkitekt.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37 – Delegationsbeslut Dnr KS2016-1
Redovisning av delegationsbeslut KS 46-139/16
Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsen sammanträde.

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 38 – Meddelanden Dnr KS2016-2
Meddelanden
Länsstyrelsens beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet Naturguide för Laxå
kommun
Regeringsbeslut gällande överklagande av Länsstyrelsens i Örebro läns beslut avseende anslutning av
enskild väg till väg E 20 från fastigheten Laxå-Röfors Järnväg 2:1

Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 16:3, 16:4 och 16:6.

Protokoll
Samordningsförbundet Sydnärke 2015-12-17
Sydnärkes Utbildningsförbund 2015-12-17
AB Laxåhem 2015-12-21
Laxå kommunfastigheter AB 2015-12-21
Sydnärkes kommunalförbund 2016-02-04

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 39 – Hantering av extra statsbidrag till kommuner Dnr KS
2016-30
Regeringen har beslutat att förstärka kommunernas ekonomi med extra medel under 2016. Laxå
kommuns andel av det generella bidraget uppgår till 32,6 mnkr. Förslag till fördelning har tidigare
skett till integrationsfonden med 1 mnkr och till förstärkning av år 2015 med 2,5 mnkr. För
resterande medel, 29,1 mnkr, har kommunstyrelsens ekonomi- och kvalitetsenhet och integrationsoch arbetsmarknadsenhet arbetat fram ett förslag till fördelning.
Bo Rudolfsson (KD) föreslår att förslaget om att avsätta 2 mnkr till Sydnärkes Utbildningsförbund
ändras så att summan avsätts till kommunstyrelsens förfogande. Detta för att avvakta förbundets
förslag till äskande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Hantering av extra statsbidrag till kommuner

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsätta av resterande medel 29,1 mnkr till
följande:
1,0 mnkr till försörjningsstöd till efteretableringsperioden efter 2 år
1,6 mnkr till nya integrations- och arbetsmarknadsenheten
1,8 mnkr till nystart- och instegsjobb
2,0 mnkr till kommunstyrelsens förfogande
10,0 mnkr till resultatförstärkning 2016
16,9 mnkr till växling av balanserade medel för framtida migrationskostnader
samt att 4,2 mnkr flyttas från överskottet från tidigare balanserade medel för migration att förstärka
verksamheterna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40 – Investeringsäskande från barn- och
utbildningsnämnden Dnr KS 2016-70
Barn- och utbildningsnämnden har kommit in med en begäran om utökad investeringsram på 780
tkr. Den utökade ramen ska kompensera för de bortprioriterade investeringsäskanden som
beslutades i budgetdiskussionerna inför år 2016.

Yrkanden
Tommy Holmquist (S) yrkar avslag på förslaget från barn- och utbildningsnämnden.
Bo Rudolfsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige godkänner delar av barn- och
utbildningsnämndens förslag till utökad investeringsram för år 2016. Summan grundar sig på
förvaltningens förslag och uppgår till 580 tkr.
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels Bo Rudolfsson (KD) förslag till bifall till en utökad ram
på 580 tkr, dels Tommy Holmquist (S) avslagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna en utökad investeringsram på 580 tkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Investeringsäskande från barn- och utbildningsnämnden
Investeringsäskande - underlag till barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden § 17

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delar av barn- och
utbildningsnämndens förslag till utökad investeringsram för år 2016. Förslaget är att ramen utökas
med 580 tkr. Ränta och avskrivning kommer att belasta barn- och utbildningsnämnden efter gällande
investeringsregler.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41 – Motion gällande djurkyrkogård/minneslund Dnr KS
2016-45
Motion om att utreda möjligheten att tillskapa en djurkyrkogård/minneslund har inkommit från
Therese Magnusson och Eva Hermansson. Ärendet kräver en djupare utredning för att kunna
bedöma markfrågan, tillståndsplikt, skötsel samt investerings- och driftkostnader.

Yrkanden
Klas-Göran Vilgren (V) yrkar avslag på motionen.
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels förvaltningens förslag till bifall, dels Klas-Göran
Vilgrens (V) avlagsyrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion gällande djurkyrkogård/minneslund
Motion gällande djurkyrkogård/minneslund

Beslut
Motionen föreslås bifallas. Kommunfullmäktige föreslås att uppdra åt förvaltningen att utreda frågan
om att anlägga en djurkyrkogård/minneslund i Laxå kommun.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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