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Ärendelista
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§ 162
§ 163
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
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Justerare signatur

Information om byggnationen av Ramundergården
Val av justerare
Godkännade av dagordning
Ekonomisk uppföljning 2016
Begäran om medel för inköp av surfplattor till social- och omsorgsnämnden
Begäran om medel för inköp av surfplattor till barn- och utbildningsnämnden
Delårsrapport Samordningsförbundet Sydnärke 2016
Budget för Sydnärkes byggnämnd 2017
Lokala trafikföreskrifter vid midsommarberget och Idrottsvägen
Uppdrag att utreda djurkyrkogård/minneslund
Sammanträdesdatum 2017 - kommunstyrelsen
Ärendebevakning kommunstyrelsen 2016
Rapporter
Delegationsbeslut
Meddelanden
Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Skattesats 2017
Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Taxa för avfall
Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena - svar
Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.
Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 148 – Information om byggnationen av Ramundergården
Dnr KS 2016-247
Kommunchef Harry Lundin och VD Laxåhem Mattias Looström informerar kommunstyrelsen om
arbetet runt utbyggnaden av Ramundergården. Kalkylkostnaden beräknas öka men det ska inte
förändra hyreskostnaden. Det blir ingen förändring av borgensptagandet.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149 - Val av justerare
Till justerare utses Tommy Holmquist (S).
Justering sker den 28 oktober 2016.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 150 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:
Punkt 21
Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.
Dnr KS 2016-245
Punkt 22
Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.
Dnr KS 2016-245

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151 – Ekonomisk uppföljning 2016 Dnr KS 2016-94
Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk uppföljning till och med september 2016.
Uppföljningen omfattar Laxå kommun totalt samt kommunstyrelsen. Det ekonomiska resultatet till
och med september redovisar ett överskott på +11,8 mnkr. För motsvarande period föregående år
var resultatet 11,9 mnkr. Kostnaderna och intäkterna är inte periodiserade vilket innebär att
resultaten för innevarande år och föregående år inte är helt jämförbara.
Samtliga nämnder redovisar ett prognostiserat resultat på minus 4,2 mnkr vid årets slut där
socialnämnden svarar för hela underskottet. Totalt beräknas kommunen i sin helhet redovisa ett
överskott på 8 mnkr vid årets slut. Detta ska jämföras med kommunens budgeterade resultatmål på
10 mnkr, som ska utgöra ett överskott på kommunens totala skatter och bidrag. Därmed klaras inte
den delen av kommunens finansiella mål. Kommunen kommer att göra en extra resultatavsättning
med 10 mnkr utifrån de extra statsbidrag på 32,6 mnkr som kommunen fick i december 2015. Det
innebär att Laxå kommun redovisar ett resultat på 18 mnkr vid årets slut.
Kommunen kommer att fordrings- och intäktsredovisa delar av eftersökta medel hos
migrationsverket. Det kan innebära att kommunens resultat kan öka ytterligare. Ekonomienheten
kommer att utreda intäkts- och kostnadsutvecklingen för eftersökta medel till månadsuppföljningen
efter oktober månad.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning september 2016
Ekonomisk uppföljning september 2016
Social- och omsorgsnämnden § 103

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med september 2016 för Laxå kommun och
kommunstyrelsen godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152 – Begäran om medel för inköp av surfplattor till socialoch omsorgsnämnden Dnr KS 2016-232
Social- och omsorgsnämnden äskar medel för anskaffning av surfplattor till nämndens ledamöter.
Detta är ett led i den digitala utvecklingen för att hantera nämndhandlingar. Kommunstyrelsens
ledamöter har redan under hösten 2016 infört digital hantering av handlingar. Ansvarsförbindelse
mellan Laxå kommun och förtroendevalda gällande surfplattor har redan fastställts av
kommunstyrelsen den 29 oktober 2015 § 189. Dessa regler gäller för alla nämnder som beslutar om
surfplattor.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för inköp av surfplattor till social- och omsorgsnämnden
Begäran om medel för inköp av surfplattor till social- och omsorgsnämnden

Beslut
Social- och omsorgsnämndens äskande av medel till surfplattor till nämndens ledamöter bifalls.
Finansiering av surfplattorna sker via kommunstyrelsens investeringsanslag för IT-investeringar.
Driftkostnaden inarbetas i social- och omsorgsnämndens budget för 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 153 – Begäran om medel för inköp av surfplattor till barnoch utbildningsnämnden Dnr KS 2016-237
Barn- och utbildningsnämnden äskar medel för anskaffning av surfplattor till nämndens ledamöter.
Detta är ett led i den digitala utvecklingen för att hantera nämndhandlingar. Kommunstyrelsens
ledamöter har redan under hösten 2016 infört digital hantering av handlingar. Ansvarsförbindelse
mellan Laxå kommun och förtroendevalda gällande surfplattor har redan fastställts av
kommunstyrelsen den 29 oktober 2015 § 189. Dessa regler gäller för alla nämnder som beslutar om
surfplattor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Begäran om medel för inköp av surfplattor till barn- och
utbildningsnämnden

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskande av medel till surfplattor till nämndens ledamöter bifalls.
Finansiering av surfplattorna sker via kommunstyrelsens investeringsanslag för IT-investeringar.
Driftkostnaden inarbetas i barn- och utbildningsnämndens budget för 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 154 – Delårsrapport Samordningsförbundet Sydnärke 2016
Dnr KS 2016-225
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat en delårsrapport t.o.m. juni månad för
verksamhetsåret 2016. Resultatet efter juni månad 2016 blev +165 tkr och prognosen till årets slut
uppgår till 338 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Samordningsförbundet Sydnärke
Delårsrapport 2016 januari-juni

Beslut
Delårsrapporten till och med juni 2016 för Samordningsförbundet Sydnärke godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 155 – Budget för Sydnärkes byggnämnd 2017 Dnr KS 2016221
Sydnärkes byggnämnd har upprättat en budget för 2017. Nämndens mål är att bibehålla samma höga
servicenivå för bygglovshanteringen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Budget 2017 Sydnärkes byggnämnd
Beslut om budget för Sydnärkes byggnämnd 2017

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 156 – Lokala trafikföreskrifter vid midsommarberget och
Idrottsvägen Dnr KS 2016-231
Båda föreskrifterna handlar om att trafiksäkra området kring Centralskolan. Högsta tillåtna hastighet
sänks till 30 km/h kring skolområdet där eleverna åker till och från skolan samt att fordonstrafik
förbjuds genom skolområdet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Lokala trafikföreskrifter vid midsommarberget och Idrottsvägen
Trafikföreskrift 30 zon vid Midsommarberget
Trafikföreskrift Idrottsvägen fordonsförbud

Beslut
Föreslagna lokala trafikföreskrifter fastställs. Föreskrifterna gäller från och med 1 november.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 157 – Uppdrag att utreda djurkyrkogård/minneslund Dnr
KS 2016-238
Möjligheten till begravning av sällskapsdjur ser olika ut i Sveriges kommuner. De flesta har dock ingen
kommunal begravningsplats. Laxå kommunfastigheter AB har ansträngda resurser redan idag och
kommer att få svårt att klara nya uppdrag som skötseln av en djurkyrkogård innebär. Nya uppgifter
kan få konsekvensen att Laxå kommun måste höja anslaget till Laxå kommunfastigheter så att
ytterligare personalresurser kan tillsättas

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Uppdrag att utreda djurkyrkogård/minneslund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anlägga en kommunal begravningsplats för sällskapsdjur, samt
att ställa sig positiv till att upplåta lämplig kommunal mark för en ideellt driven begravningsplats för
sällskapsdjur.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 158 – Sammanträdesdatum 2017 - kommunstyrelsen Dnr
KS 2016-234
Kommunens kalendarium 2017 är utformat utifrån de ärenden som handlar om ekonomi.
Nämnderna fattar beslut om sina sammanträdesdagar men dessa ska synkroniseras med
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är i princip förlagda till onsdagar och börjar
klockan 14.00.
Kommunstyrelsen sammanträdesdatum 2017:
1 februari
2 mars (torsdag)
29 mars
3 maj
31 maj
30 augusti
27 september
25 oktober
29 november

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2017 - kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2017 fastställs enligt förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 159 – Ärendebevakning kommunstyrelsen 2016 Dnr KS
2016-95
För att ha kontroll på vilka uppdrag som förvaltningen fått av kommunstyrelsen förs en lista som
redovisas varje kvartal.
Kommunstyrelsen ska vid uppdrag även sätta återrapporteringsdatum så att det blir tydligt när
ärenden ska tillbaka till styrelsen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning kommunstyrelsen 2016
Ärendebevakningslista kommunstyrelsen 2016-10-26

Beslut
Informationen är delgiven

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 160 – Rapporter Dnr KS2016-3
* Kommunala bolag
Kenneth Lantz, VD Laxå Vatten och Laxå Värme AB informerar att administrationen mellan bolagen
håller på att samordnas. Ekonomin har förbättras inom Laxå Värme AB. Är i princip fossilfri. Bra
ekonomi på Laxå Vatten AB. Utbyggnationen av VA-området i Finnerödja är slutförd. Planen för
förnyelse av avloppsnätet håller på att uppdateras. Reningen på avloppsreningeverket håller på att
byggas ut. Frågor om dammansvar och reglering.
Mattias Looström, VD AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB informerar om den planerade
nybyggnationen av hyreslägenheter. Idrottshallen i Finnerödja och Finnerödja skola är aktuella
frågor. Brobesiktning kommer att ske, upphandling har skett. Asfaltering av Ramundervägen är på
gång. Lekplatsen i Hasselfors är nästan klar. Gubbängen påbörjas vecka 46.
* Varumärkesprocessen dnr KS 2016-27
Hans Traav, projektledare, informerar varumärkesarbete i kommunen.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 161 – Delegationsbeslut Dnr KS2016-1
Redovisning av delegationsbeslut KS 635-703/16.
Delegationsbeslut gällande samråd ändring del av detaljplan för Saltängen.
Delegationsbesluten finns tillgängliga i mapp under kommunstyrelsen sammanträde.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 635-703/16

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 162 – Meddelanden Dnr KS2016-2
Meddelanden
Från Länsstyrelsen Örebro län har beslut om fördelning av anvisningar till kommuner, nyanlända
invandrare, inkommit.
Från Region Örebro län har beslut om förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017, § 188,
inkommit.
Från Region Örebro län har kallelse till Regionala samverkansrådet 2016-10-28 inkommit.
Från Vågbrytare har Öppet brev inkommit gällande elektromagnetiska fält.

Sveriges Kommuner och Landsting
Cirkulär 16:50, 16:51, 16:52, 16:53 och 16:54.

Protokoll
Styrelseprotokoll Laxå kommunfastigheter AB 2016-09-02
Styrelseprotokoll AB Laxåhem 2016-09-02
Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-09-16
Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2016-09-21
Protokoll Samordningsförbundet Sydnärke 2016-09-19
Protokoll Nerikes Brandkår 2016-09-15
Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk och översättarservice 2016-09-07
Protokoll Sydnärkes Utbildningsförbund 2016-08-26
Protokoll Sydnärkes Utbildningsförbund 2016-09-16
Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2016-10-06

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 163 – Utredning om försöksprojekt med sex timmars
arbetsdag Dnr KS 2016-233
Förvaltningen har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda möjligheten att under två år
bedriva försöksprojekt avseende sex timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Utredningen ska vara
klar inför budgetbeslutet i november 2016.
Inom social- och omsorgsnämnden (SON), fanns det i februari 2016 sammanlagt 141,4 årsarbetare
som arbetade i äldreomsorgen som undersköterskor eller vårdbiträden. Om man räknar antalet
”huvuden” så var det 155 personer, eftersom några arbetade deltid.
Om 141 årsarbetare går ned till sex timmars arbetsdag, behöver vårdpersonalen totalt sett utökas.
Personalgruppen behöver kompletteras med 35,35 extra årsarbetare, i form av nya undersköterskor.
Kostnaden för dessa extra 35,35 årsarbetare uppgår till 15 730 000 kr beräknat på genomsnittlig
årslön om 445 000 kr.
Korttidssjukskrivningar (dag 1-14) var inom SON år under 2015 var 5,8 dagar per anställd och år,
vilket motsvarar kostnaden för 3,7 årsarbetare.
Om man gör antagandet att 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen skulle medföra en halvering
av korttidsfrånvaron, så skulle effektiviseringen motsvara knappt 2,0 årsarbetare, till en kostnad av
823 000kr per år. Kvarstår 15 107 000 kr per år för genomförande av sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen.
I beräkningen enligt ovan är utgångspunkten att de av personalen som idag har heltidslön vid åtta
timmars arbetsdag bibehåller sin heltidslön men med sex timmars arbetsdag. De som idag arbetar
deltid ingår inte i räkneexemplet. Det är rimligt att tänka sig att även de ges heltidslön för sex
timmars arbetsdag.
En faktisk omständighet värd att nämna är att sjukfrånvaron inom SON, till och med juli månad 2016,
totalt uppgick till 7,5 % inklusive långtids- och korttidssjukskrivningar. Motsvarande siffra för 2015
var 8,8 %, vilket innebär att sjukfrånvaron sjunkit med 1,3 % från 2015 till 2016.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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I princip skulle finansiering de första två åren kunna ske ur det extra anslaget om 17 mnkr, som Laxå
kommun kommer att erhålla av staten för budgetåren 2017 och 2018. Därefter måste en annan
lösning avseende finansiering bli aktuell, antingen genom kraftfullt minskade ramar för barn- och
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och/eller social- och omsorgsnämnden, alternativt genom en
skattehöjning i kommunen.

Yrkanden
Tommy Holmquist (S) yrkar på följande tillägg:
Vi anser att förslaget är värt att pröva men i en begränsad omfattning med tanke på den stora
ekonomiska belastningen. Vi vill ha en utredning i mindre omfattning på ett lämpligt område, där en
prövning kan göras och sedan en utvärdering.
Anette Schön (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras mellan klockan 16.22-16.28.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om förvaltningens förslag bifalls och finner att kommunstyrelsen beslutar
så.
Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkandet bifalls och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på avslag till tilläggsyrkandet
röstar nej och de som röstar på bifall till tilläggsyrkandet röstar ja.
Omröstningen utfaller med 6 nej-röster, 4 ja-röster och en som avstår.
Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande - Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag
Samverkansprotokoll

Beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att inte införa sex timmars arbetsdag inom
äldreomsorgen, med hänvisning till de stora kostnader det skulle medföra och de konsekvenser ett
sådant beslut skulle innebära för övriga verksamheter.
Sara Pettersson (MP) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2016-10-26

Voteringslista: §163
Ärende: Utredning om försöksprojekt med sex timmars arbetsdag, KS 2016-233
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
Christer Johansson(S), ledamot
Lennart Eriksson(L), ersättare
Eva Hermansson(S), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

Sida
Sida22
1 av
av130

6

1
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Kommunstyrelsen

§ 164 – Skattesats 2017 Dnr KS 2016-110
Kommunstyrelsen ska senast den sista oktober föreslå kommunfullmäktige skattesats för kommande
år.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa skattesatsen för år 2017 till oförändrade 22,18 kr per intjänad
hundralapp.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 165 – Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå
kommun Dnr KS 2016-110
Laxå kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2017-2019. för
verksamhetsåret 2015. 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 extra medel om 10 mdkr som regeringen föreslår under de kommande
åren, vilket preliminärt uppgår till 17 mnkr för Laxå kommun år 2017, har fördelats i och redovisas i
under avsnittet ”satsning på välfärden”.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Budget- och verksamhetsplan 2017-2019 Laxå kommun
Budget och verksamhetsplan 2017-2019 161025_2
Samverkansprotokoll

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till Budget 2017 och verksamhetsplan 2017 - 2019.
Styrelsen och nämnderna ska senast i november 2016 upprätta budget och verksamhetsplan för
perioden.
Enheter som har behov av att använda vikarier ska budgetera för detta.
Alla nämnder ska avsätta en rimlig planeringsreserv för att kunna möta eventuella oförutsedda
behov.
Internräntan för 2017 fastställs till 3,5 %.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
kommunstyrelsen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

Budgetjustering för faktiska volymer per 30 juni 2017 och utifrån upprättad resursfördelningsmodell
sker vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Justeringen görs på halvårsbasis.
Kommunstyrelsen har rätt att under 2017 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2017.
Tommy Holmquist (S), Kenth Gustafsson (S), Christer Johansson (S), Eva Hermansson (S) och Ylva von
Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 166 – Taxa för avfall Dnr KS 2016-241
För att täcka kostnaderna för avfallsverksamheten i Laxå kommun behöver intäkterna öka med 720
tkr per år. Därför föreslås avfallstaxan höjas med i genomsnitt 17 %. Enligt förslaget höjs taxan med
340 kr/år, till 1 650 kr/år, om man bor permanent, har hämtning varannan vecka och har ett 140
literskärl. För motsvarande med 190 literskärl är föreslagen höjning 150 kr/år, till 2 200 kr/år.
Orsaken till att kostnaderna har ökat är dels ökade OH-kostnader och dels ökade kostnader för
behandling av insamlat hushållsavfall.
Kommunstyrelsen enas om att göra följande tillägg till förslaget till beslut:
Efter fem år, när Laxå kommuns abonnenters underskott för år 2015-2016 är betalt, ska taxan sänkas
med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Taxa för avfall
Förslag till taxa för avfall Laxå
Underlag från Sydnärkes kommunalförbund gällande taxa för avfall Laxå
Komplettering avfallstaxa 161026

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxan för avfall. Ny taxa gäller från den 1 januari 2017.
Efter fem år, när Laxå kommuns abonnenters underskott för år 2015-2016 är betalt, ska taxan sänkas
med motsvarande belopp.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 167 – Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till
Ågrena - svar Dnr KS 2016-173
Medborgarförslag gällande en cykel- och gångväg utmed länsväg 205 mellan Laxå och Laxå
Ridklubb/Ågrena har inkommit. Länsväg 205 tillhör Trafikverket som därmed är ansvariga för beslut
om åtgärder som ska genomföras. Laxå kommun har i Länstransportplan och regional cykelplan tagit
upp behovet av en gång- och cykelväg mellan Laxå och Ågrena, precis som mellan Laxå och Röfors.
Behovet av gång- och cykelvägar är stort i hela regionen och det är därmed hårda prioriteringar, men
eftersom den finns med i regionens cykelplan är det vår förhoppning att den så småningom kan lyftas
in i Länstransportplanen och finansieras. Regionens mål med cykelplanen är att binda ihop de mindre
orterna med kommunhuvudorterna med cykelvägar.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena
Medborgarförslag gällande gång- och cykelväg till Ågrena

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 168 – Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige Dnr
KS 2016-234
Kommunens kalendarium 2017 är utformat utifrån de ärenden som handlar om ekonomi.
Nämnderna fattar beslut om sina sammanträdesdagar men dessa ska synkroniseras med
kommunstyrelsen som i sin tur är synkroniserade med kommunfullmäktiges möten.
Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar och börjar klockan 17.30.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2017:
22 februari
22 mars
19 april
14 juni
20 september
18 oktober
15 november

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2017 - kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa sammanträdesdagarna för år 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 169 – Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Dnr
KS 2016-245
AB Laxåhem, ägare till fastigheten Bjursnäs 1:265 och Bjursnäs 1:91, har ansökt om planbesked
gällande ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av Ramundergården.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Gällande planbesked för ändring av detaljplan för Ramundergården

Beslut
Sydnärkes byggförvaltning får i uppdrag att genomföra en ändring av Detaljplan för Bjursnäs 1:82,
1:91 m.fl. för att möjliggöra en utbyggnad av Ramundergården.
Ylva von Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 30

Protokoll

2016-10-26

Kommunstyrelsen

§ 170 – Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. 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.
Den föreslagna planändringen innebär att mark inom gällande detaljplan, som avsatts för parkering
och garage, får ändrad användning för att möjliggöra utbyggnad av befintligt äldreboende. Område
för parkering och garage placeras norr om den
tillkommande byggrätten för bostäder/gruppbostäder. Inga nya bestämmelser
tillkommer inom detaljplanen.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Samråd gällande ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl.
Tillägg till planbeskrivning
Plankarta
Fastighetsförteckning
Bilaga buller

Beslut
Förslag till Ändring av detaljplan för Bjursnäs 1:82, 1:91 m.fl. Laxå kommun, Örebro län beslutas
skickas ut på samråd.
Ylva von Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 30

