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Justerare signatur

Godkännade av dagordning
Val av justerare
Ekonomisk uppföljning 2017
Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Erbjudande att ingår partnerskap i arbetsmarknadskunskap
Erbjudande om medlemskap i Coompanion Örebro
Försäljning av mark, Bjursnäs 1:97
Ändring av detaljplan för Hasselfors 4:22 och Hasselfors 19:2
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, Lekeberg och Askersund samt
Sydnärkes kommunalförbund
Pensionsuppgörelse
Uppsägning av hyresavtal gällande Tivedsgården
BRO byggardagen 5 december
Rapportering till kommunstyrelsen – Samordningsförbundet Sydnärke
Ärendebevakning kommunstyrelsen 2017
Omfördelning medel, nämnderna
Rapporter 2017
Meddelanden 2017
Delegationsbeslut
Kommunalt partistöd i Laxå kommun
Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Avfallstaxa i Laxå 2018
Inköp av mark från Sveaskog, del av Laxsåskogen 1:116
Delårsrapport juli 2017 Nerikes Brandkår
Delårsrapport 2017 Samordningsförbundet Sydnärke
Delårsrapport 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Delårsrapport 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
Ansökan om att bli finskt förvaltningsområde
Utredningsuppdrag - Projekt förändrad politisk organisation
Motion gällande minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige - svar
Arbetsordning för Laxå kommunfullmäktige
Koncernredovisning på kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 205 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande tillägg:
Förslag från Ylva von Scheele (M)
Punkt 33
Koncernredovisning på kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-290

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206 - Val av justerare
Till justerare utses Ylva von Scheele (M).
Justering sker den 30 november 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207 – Ekonomisk uppföljning 2017 Dnr KS 2017-69
Det ekonomiska resultatet till och med oktober redovisar ett överskott på +27,1 mnkr. För
motsvarande period föregående år var resultatet 13,8 mnkr. Kostnaderna och intäkterna är inte helt
periodiserade vilket innebär att resultaten för innevarande år och föregående år inte är helt
jämförbara. Det är endast i tertialuppföljningen och i delårsrapporten som periodisering av intäkter
och kostnader görs fullt ut vilket ger perioderna ett mer rättvisande resultat. Budgetavvikelsen är +
21,7 mnkr efter tio månader. Resultatet på årsbasis är budgeterat till 6,5 mnkr. Det höga
budgetöverskottet förklaras med att de extra välfärdsmedlen som tilldelats nämnderna inte ännu har
hunnits förbrukats. Ett högre kostnadsutfall förväntas under årets senare del. Samtliga nämnder
redovisar en mindre avvikelse i prognosen vid årets slut. Finansförvaltningen prognostiserar ett
överskott på 6,9 mnkr på grund av att medel avsatta för hyror och underhåll inte kommer att
utnyttjas fullt ut. Aven finansnettot kommer att redovisa ett överskott på grund av placeringar i
räntebärande papper. Totalt prognostiserar kommunen ett resultat på 14,2 mnkr vid årets slut vilket
är 7,7 mnkr bättre än det budgeterade resultatmålet på 6,5 mnkr. Beroende på hur kommunens
avsättning för migrationsmedel hanteras kan resultatet vid årets slut förändras.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 78,4 mnkr efter oktober månad. Det är 4,3 mnkr bättre än
den planerade budgeten för perioden. Under november och december kommer kommunstyrelsen
öka sina utgifter efter beställningar av de tilldelade välfärdsmiljonerna. Totalt prognostiserar
kommunstyrelsen ett positivt resultat på 0,4 mnkr till årets slut.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning oktober
Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen och Laxå kommun oktober 2017

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med oktober 2017 för Laxå kommun och kommunstyrelsen
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 208 – Remiss Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 Dnr KS 2017-224
Laxå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar till den nationella planen för
transportsystemet 2018 – 2029. Region Örebro län har erbjudit samtliga kommuner i Örebro län att
samlas kring ett gemensamt remissvar. Den nationella planen är omfattande och skall möjliggöra
förbättringar i hela det nationella transportsystemet.

Ett gemensamt regionalt svar ger större effekt än om varje kommun svarar enskilt. I planen finns
Laxå bangårdsombyggnad med som ett namngivet objekt och i det regionala remissvaret trycks
framförallt på att genomförandet av åtgärden ska tidigareläggas under planperioden.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att det görs ett tillägg om tågstopp i Finnerödja och Hasselfors. Text från
yttrandet som lämnade för den regionala planen infogas.

Propositionsordning
Bo Rudolfsson finner att det finns ett förslag till yttrande från förvaltningen. Till detta finns ett
tilläggsyrkande från Ylva von Scheele (M) gällande tågstopp i Laxå kommun.
Ordförande ställer frågan om yttrandet antas och finner att kommunstyrelsen beslutar så.
Ordförande ställer frågan om tilläggsyrkandet från Ylva von Scheele (M) bifalls och finner att
kommunstyrelsen beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Remiss, förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029
Förslag till yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Remiss Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Beslut
Laxå Kommun ställer sig bakom region Örebro läns remissvar på förslaget till den nationella planen
för transportsystemet 2018 - 2029 med tillägget om att en text om tågstopp i Finnerödja och
Hasselfors tas in i yttrandet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209 – Erbjudande att ingår partnerskap i
arbetsmarknadskunskap Dnr KS 2017-248
Handelskammaren Mälardalen har nu kört ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” under tre år.
Verksamheten har bedrivits som projekt med offentlig finansiering från bland aannat regionen och
kommunerna i Örebro län. Nu övergår projektet i en permanent fas där kommuner och företag
svarar för finansieringen av verksamheten.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Inbjudan att ingå partnerskap i arbetsmarknadskunskap i skolan
Arbetsmarknadskunskap Verksamhetsbeskrivning 2017-2020
Förslag till förbindelse

Beslut
Laxå kommun ingår som partner I Handelskammarens verksamhet ”arbetsmarknadskunskap I
skolan”, samt
anslår 4 kr per invånare och år under perioden 2017-09-01 – 2020-08-31 för genomförande av
verksamheten.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 210 – Erbjudande om medlemskap i Coompanion Örebro
Dnr KS 2017-234
Coompanion Örebro ansöker om ett anslag på 1,75 kr per invånare för 2018 års verksamhet. 2018
ska ses som ett försöksår som utvärderas och därefter kommer Laxå kommun att kunna ta ställning
till om avtalet skall förlängas. Coompanion erbjuder också kommunen att ansöka om medlemskap för
500 kr per år. 1, 75 kr per invånare motsvarar knappt 10 000 kr, vid 5 700 inv.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Erbjudande om medlemskap i Coompanion Örebro
Erbjudande om medlemskap i Coompanion Örebro

Beslut
Laxå Kommun ansöker om medlemskap i Coompanion Örebro för 500 kr för 2018 samt
ingår avtal under 2018 på försök och anslår 1,75 kr per invånare.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211 – Försäljning av mark, Bjursnäs 1:97 Dnr KS 2017-267
JIPA Fastighets AB har tidigare förvärvat den före detta Coloramafastigheten Bjursnäs 1:249 för
ombyggnation till bostäder. Totalt kommer det att bli 12 lägenheter varav 8 är klara och inflyttade
redan idag. För att klara behovet av parkering för hyresgästerna behöver de köpa kommunens
parkeringsplats Bjursnäs 1:97 som tidigare servade Coloramas affärsverksamhet och i vid vissa
tillfällen även biblioteket.
Det är av stor vikt att privata aktörer som ser en affärsmöjlighet i att bygga moderna bostäder i
kommunen uppmuntras. I förlängningen påverkar detta kommunens möjlighet att bibehålla och i
bästa fall öka befolkningen. Tillgång till parkeringsplatser i närhet till bostaden är en självklarhet för
hyresgäster och det bör därför anses rimligt att kommunen säljer fastigheten. Tomten är totalt 950
kvadratmeter stor. Parkeringen är asfalterad och bör därför betinga ett något högre värde än annan
mark, men måste ändå ses som en markbit som är för liten och inklämd för att vara byggbar.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Försäljning av mark, Bjursnäs 1:97
Kartbild Bjursnäs 1:97
Skrivelse angående köp av parkering på Postgatan 12

Beslut
Fastigheten Bjursnäs 1:97 på totalt 950 kvadratmeter säljs till JIPA Fastighets AB för 70 kr per
kvadratmeter, dvs totalt 66 500 samt att köparen på egen bekostnad svarar för eventuella
förrättningskostnader.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212 – Ändring av detaljplan för Hasselfors 4:22 och
Hasselfors 19:2 Dnr KS 2017-257
En hemställan om ändring av detaljplan inom Laxå kommun gällande Hasselfors 4:22 och Hasselfors
19:2 har inkommit. Sökande önskar ändra delar av detaljplanerad mark på del av fastighet Hasselfors
4:22 från bostads-, idrotts- och parkändamål till industriändamål. Sökande önskar även ändra
fastighet 19:2 från allmän plats till industriändamål.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Hasselfors 4:22 och 19:2

Beslut
En detaljplan ska upprättas enligt ansökan om planbesked för del av Hasselfors 4:22 och Hasselfors
19:2.
Planarbetet bekostas av den sökande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 213 – Överenskommelse om samverkan vid utskrivning vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Dnr KS 2017-263
Regionala samverkansrådet har den 1 september 2017 rekommenderat kommunerna i Örebro län att
anta överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till kommunen.
Överenskommelsen har sin grund i ny lag ”lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård” och gäller från och med 1 januari 2018.
En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och regionen har tagit fram ett förslag om
överenskommelse. Målsättningen är att genom en trygg och säker utskrivning minska antalet dygn
som utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset.
Överenskommelsen innebär bland annat att betalningsansvar för utskrivningsklara patienter,
inträder först när genomsnittet uppgår till mer än tre dagar per månad och kommun. Särskild
regel gäller utskrivningsklara från psykiatrin, med 15 dagar under 2018, och därefter tre dagar från
och med 1 januari 2019

Beslutsunderlag





Social- och omsorgsnämnden § 98 - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Missiv - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Förslag till överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut
Laxå kommun godkänner överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 214 – Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå,
Lekeberg och Askersund samt Sydnärkes kommunalförbund
Dnr KS 2017-270
Kommunerna i Sydnärke har länge diskuterat ett samarbete kring arkivverksamheten. Bakgrunden är
att varje kommun har svårt att rekrytera och behålla rätt kompetens utifrån att vi inte kunnat
erbjuda heltidstjänster. När vi nu står inför att införa e-arkiv blir behovet ännu tydligare. Nu har
Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund tagit fram
ett förslag till avtalssamverkan där en gemensam arkivenhet bildas inom Lekebergs kommuns
organisation. Enheten föreslås bestå av två arkivarier. Kostnaden föreslås fördelas med tre procent
på kommunalförbundet och resterande med en tredjedel var på kommunerna.
Laxå kommuns avtal med Lekebergs kommun upphör då detta avtal träder ikraft.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, Lekeberg och Askersund
samt Sydnärkes kommunalförbund
Förslag till samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke

Beslut
Laxå kommun ingår avtalssamverkan med Lekeberg och Askersunds kommun samt Sydnärkes
kommunalförbund om arkivverksamheten enligt bifogade avtal, gällande från 1 januari 2018.
Beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner samt kommunalförbund också ingår
avtalet.
Kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet.
Gällande avtal med Lekebergs kommun om samverkan inom arkivverksamheten upphör samtidigt att
gälla.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 215 – Pensionsuppgörelse Dnr KS 2017-275
År 1998 kom ett nytt tjänstepensionsavtal (PFA) i kommuner och landsting som var avgiftsbestämd
och avsättningen sattes in hos förvaltare i en fond eller försäkring som de anställda fick själva
bestämma.
Detta gällde dock inte för de anställda som hade en obruten sjukersättning på hel- eller deltid utan
de fick stanna kvar i det gamla pensionsavtalet (PA-KL). Enligt det gamla avtalet räknas det fram en
bruttopension som sedan samordnas med den allmänna pensionen, vilket ofta ledde till att
tjänstepensionen samordnades bort och de anställda fick en garantipension på 100 kr.
År 2006 kom det igen ett nytt pensionsavtal (KAP-KL) och även här gällde samma regler för anställda
som hade sjukersättning som det tidigare (PA-KL), dem som hade en obruten sjukersättning var dock
kvar i det gamla PFA.
Detta har uppmärksammats och uppfattats som väldigt orättvis för anställda med sjukersättning
eftersom de inte ens får tjänstepension på sin ”friska” del. Ett flertal kommuner ser över detta och
några har gjort lokala uppgörelser för dem som berörs.
Laxå kommun har valt att titta på de som har en frisk del från 2006 och räknat fram vad KAP-KL skulle
gett för den tiden. Det handlar då om tre personer som har gått miste om sammanlagt 178 168
kronor.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Pensionsuppgörelse

Beslut
Att via KPA göra en pensionsförstärkning motsvarande den summa som respektive person gått miste
om. Sammanlagt 178 168 kronor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 216 – Uppsägning av hyresavtal gällande Tivedsgården Dnr
KS 2017-280
Nybyggnation vid Ramundergården pågår och beräknas vara klar i månadsskiftet
november/december 2018. Inom ramen för projektet omställning SON 2017-2019 planeras samtliga
platser inom särskilt boende på sikt finnas på Ramundergården.
Behovet av särskilt boende vid Tivedsgården kvarstår till och med mars 2019. Syftet är att säkerställa
rimlig tid för omställningsarbetet i etapp 1 inflyttning av avdelning Ängen till Ramundergården och
avdelning Dalen till den utökade korttidsvården vid Gläntan.
Hyresavtalet gällande Tivedsgården behöver därmed sägas upp.
Faktiska omständigheter gällande nuvarande hyresavtal: Tivedsgården (årshyra 2086 tkr f.n.)
Grundavtalet:
Blockavtal löper i tre år
Uppsägningstid = 9 eller 12 månader före
Kan sägas upp 2017-12-31 senast (om köp inte blir av)
Om byggnaden blir tom finns en skrivning i blockavtalet att dela 50/50 (kommunen och Laxåhem/KF),
likaså om den rivs.
Vid kontakt med chefsekonom vid Laxåhem/kommunfastigheter 2017- 10-10 uppger hon följande
vad som gäller för avtalet avseende Tivedsgården vid försäljning:
Om det blir försäljningen av fastigheten och övertagandet har skett (ung mitten av september 2017)
upphör kommunens hyresavtal med Laxåhem omgående (utan uppsägning).
Uppsägning ska ske senast ett år före hyrestidens utgång 2018-12-31, vilket betyder att
uppsägningen skall vara dem tillhanda senast 2017-12-31, i annat fall löper avtalet vidare med 3 år i
taget.
Ifall kommunen beslutar säga upp avtalet men kommer att behöva lokalerna längre tid än till 201812-31, måste kommunen samtidigt med uppsägningen träffa överenskommelse med Laxå
Kommunfastigheter om hur lång tid ytterligare efter uppsägningstiden man behöver lokalerna,
annars kan den möjligheten vara förverkad.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag till social- och omsorgsnämndes förslag.
Anette Schön (KD), Klas-Göran Vilgren (V) och Nils-Olof (C) yrkar bifall till social- och
omsorgsnämndens förslag.
Therese Magnusson (S) yrkar avslag till social- och omsorgsnämndens förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Bifall till social- och omsorgsnämndens förslag samt avslag
till social- och omsorgsnämndens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt social- och omsorgsnämndens förslag.

Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på social- och
omsorgsnämndens förslag röstar ja och de som röstar på avslagsyrkandet röstar nej. Omröstningen
utfaller med 6 ja-röster och 5 nej-röster. Omröstningsprotokollet biläggs till protokollet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Uppsägning av hyresavtal gällande Tivedsgården
Social- och omsorgsnämnden § 113 Uppsägning av hyresavtal gällande Tivedsgården

Beslut
Hyresavtal gällande Tivedsgården sägs upp till 2017-12-31. Förhandling ska ske med
kommunfastigheter om tre månaders förlängning 2019-01-01 till och med 2019-03-31. Syftet är att
säkerställa rimlig tid för omställningsarbetet i etapp 1 inflyttning av avdelning Ängen till
Ramundergården och avdelning Dalen till den utökade korttidsvården vid Gläntan.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-29

Voteringslista: §216
Ärende: Uppsägning av hyresavtal gällande Tivedsgården, KS 2017-280
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
Kenth Gustafsson(S), ledamot
Therese Magnusson(S), ledamot
Christer Johansson(S), ledamot
Klas-Göran Vilgren(V), ledamot
Ulf Appelkvist(S), ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
6

Sida
Sida19
1 av
av145

X
5

0
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§ 217 – BRO byggardagen 5 december Dnr KS 2017-273
Business Region Örebro (BRO) inbjuder BRO byggardag på eftermiddagen den 5 december.
Kommunstyrelsen ledamöter samt ledande tjänstepersoner är målgrupp. Anmälan ska ske senast
den 20 november. Konferensen är kostnadsfri.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - BRO byggardagen 5 december
BRO byggardagen 2017 - den 5 dec uppdaterad inbjudan

Beslut
Kommunstyrelsens ledamöter inbjuds till konferensen den 5 december. Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, arvode samt reseersättning betalas ut till de som deltar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 218 – Rapportering till kommunstyrelsen –
Samordningsförbundet Sydnärke Dnr KS 2017-276
Samordningsförbundet Sydnärkes har för kännedom till kommunstyrelsen översänt verksamhetsplan
2018 samt budgetplan 2018-2020. Protokollsutdrag från Samordningsförbundet den 27 oktober
2017, § 79, finns.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Rapportering till kommunstyrelsen - Samordningsförbundet Sydnärke
Rapportering till kommunstyrelsen – Samordningsförbundet Sydnärke
Samordningsförbundet Sydnärke § 79
Verksamhetsplan Samordningsförbundet Sydnärke
SWOT-analys 2018

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 219 – Ärendebevakning kommunstyrelsen 2017 Dnr KS
2017-5
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.
För punkt 7 föreslås redovisningen flyttas fram till den 28 mars.
Punkterna 13-16 är nya och förslag på återrapporteringsdatum finns framtaget

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning kommunstyrelsen november 2017
Ärendebevakning kommunstyrelsen 2017-11-29

Beslut
Informationen är delgiven.
Återrapporteringsdatum för punkt 7 ändras.
Återrapporteringsdatum för punkterna 13-16 fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 220 – Omfördelning medel, nämnderna Dnr KS 2017-286
Laxå kommun har under året prognostiserat ett bättre resultat än budgeterat vid årets slut. Det
prognostiserade resultatet uppgår till cirka 14 mnkr medan det budgeterade resultatet uppgår till 6,5
mnkr. Överskottet beror främst på att avsatta medel bland annat för hyreshöjningar inte har
utnyttjas fullt ut, finansnettot förbättras eftersom lånen har minskat och avkastning på placerade
medel har ökat samt avsatta medel för oförutsedda medel inte behövt användas. Även eftersökta
medel från migrationsverket har bidragit till ett bättre resultat.
Tilldelning om extra medel till nämnderna fördelas enligt följande;
Barn- och utbildningsnämnden 1400 tkr
De tilldelade medlen ska användas för inköp av material som ska stärka den pedagogiska
utvecklingen för barn och elever.
Social- och omvårdnadsnämnden 775 tkr
De tilldelade medlen ska användas för inköp som stärker upp verksamheternas dagliga arbete med
brukarna.
Kommunstyrelsen utöver resultatkrav.
Liksom tidigare år kommer överskottsmedel att nyttjas för att betala extra underhållsinsatser och
verksamhetsanpassningar för kommunens verksamhetslokaler och allmännyttiga ytor som förvaltas
av kommunens bolag (LKFAB). Efter år av svag ekonomi i kommunen har årliga underhållsinsatser
uteblivit och verksamheternas lokaler och allmännyttiga ytor har till stora delar ställts i undermåligt
skick. Det finns idag ingen färdig sammanställning för årets underhållsinsatser utan medel kommer
att anpassa till kommunens resultatkrav. Det vill säga medel kommer att användas utöver
kommunens beslutade resultatkrav på 6,5 mnkr. För kommande år kommer en underhållsbudget
inkluderas i hyran från Laxå Kommunfastigheter AB.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Omfördelning medel till nämnderna

Beslut
Omfördelning av medel till respektive nämnd beslutas enligt följande förslag. Barn- och
utbildningsnämnden 1 400 tkr. Social- och omsorgsnämnden 775 tkr. Kommunstyrelsen utöver
resultatkrav

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 221 – Rapporter 2017 Dnr KS 2017-3
* Projektansökningar
Hans Traav informerar om LONA-ansökningar som tagits fram. Syftet med LONA-bidragen är att
skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Tanken är att bidraget ska stimulera
kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård.
Projektansökningar:
Led runt Tutterskulle
Fler ut i spåret
Fiska i Tiveden Ekoturismområde
Tiveden runt
* Region Örebro län
Bo Rudolfsson (KD) informerar att regionen ska spara pengar. Detta innebär att bussturlistan
kommer att ses över under år 2018. Laxå kommun behöver bjuda in regionen för att diskutera detta i
ett tidigt skede.
* Kommunala bolag
VD Mattias Looström informerar om utbyggnad Ramundergården. Arbetet sker enligt plan. Radhusen
på Skolgatan löper på snabbt. Det finns idag 16 vakanta lägenheter i AB Laxåhems bestånd, dessa ska
renoveras före uthyrning. Lägenhetskön uppdateras just nu, cirka 350-400 aktiva i kön. Finnerödja
nya skola byggs enligt plan. Kostnaden för byggnation/renovering av OK-stugan håller på att
sammanställas. Just nu planeras Postgatans upprustningen efter nedtagningen av Almarna.

Beslutsunderlag


Skrivelse om LONA-ansökningar

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 222 – Meddelanden 2017 Dnr KS 2017-4
Meddelanden
Beslut från Sydnärkes byggnämnd 2017-10-19, § 95, gällande bygglovstaxa 2018.
Beslut från social- och omsorgsnämnden 2017-10-24, § 99. Överenskommelse avseende samarbete
kring personer med psykiska funktionsnedsättningar, dnr SON 2017-184
Beslut från Länsstyrelsen Örebro län 2017-10-19 om bildande av naturreservat Kroktärnarna.
Beslut från Länsstyrelsen Örebro län 2017-10-19 om bildande av naturreservat Karamossen.
Information från Boverket om årets bostadsmarknadsenkät.
Dom från Förvaltningsrätten i Karlstad i mål om överklagat ärende.

Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 17:49, 17:51, 17:56, 17:58 och 17:59.

Protokoll
Protokoll från Sydnärkes Utbildningsförbund 2017-09-29
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2017-10-13
Protokoll från Samordningsförbundet Sydnärke 2017-09-29
Protokoll från Regionalt samverkansråd 2017-10-27
Protokoll från Nerikes Brandkår 2017-11-02
Protokoll från Taxe- och avgiftsnämnden 2017-10-20

Beslut
Meddelandena är delgivna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 223 – Delegationsbeslut Dnr KS 2017-1
Delegationsbeslut fattade under perioden 26 september 2017 - 17 november 2017 redovisas.
Anmälan av delegationsbeslut av Bo Rudolfsson (KD) gällande överklagan av Bergstatens beslut
angående undersökningstillstånd för området Havsmon nr 1 i Karlsborgs kommun, den KS 2017-283.

Beslutsunderlag






Delegationsbeslut detaljplan Laxåskogen 18:1
Delegationsbeslut detaljplan Tivedstorp 2:47
Delegationsbeslut detaljplan Tottsjömo 1:2
Delegationsbeslut 633-655/17
Delegationsbeslut 171017-171120

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 45
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 224 – Kommunalt partistöd i Laxå kommun Dnr KS 2017269
Kommunfullmäktige beslutade den 10 september 2014 om nya regler för kommunalt partistöd.
Stödet innehåller ett grundstöd till alla partier som finns representerade i fullmäktige. Därutöver
betalas ett mandatstöd ut till alla tillsatta fullmäktigeplatser. Grundstöd samt mandatstöd har varit
samma under åren 2015 – 2017 och summan som utgjort stödet har varit 8 976 kronor.
På förslag från den styrande koalitionen föreslås summan för grundstöd ökas.
Förslaget är att mandatstödet behålls med 8 976 kronor per mandat och att grundstödet räknas upp
med 100 % och blir då 17 952 kronor per parti.
Förändringen innebär att nya regler för kommunalt partistöd ska fastställas.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag till förslaget till höjning och föreslår att nuvarande grundstöd ska
gälla.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag till höjning av grundstöd och Ylva
von Scheeles (M) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Kommunalt partistöd i Laxå kommun
Förslag till regler för kommunalt partistöd i Laxå kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta nya regler för kommunalt partistöd i Laxå kommun från
och med 1 januari 2018. De tidigare antagna reglerna, fastställda 10 september 2014, upphör
samtidigt att gälla.
Från den 1 januari 2018 är grundstödet 17 952 kronor och mandatstödet 8 976 kronor.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 225 – 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 extra medel
om 10 mdkr som regeringen föreslår under de kommande åren, vilket preliminärt uppgår till 14,4
mnkr för Laxå kommun år 2018, har fördelats i och redovisas i under avsnittet ”satsning på
välfärden”. Skattesatsen har fastställs till oförändrade 22,18 kr per intjänad hundralapp.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Budget och verksamhetsplan 2018-2020
Budget och verksamhetsplan 2018-2020 kommunstyrelsens förslag

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till Budget 2018 och verksamhetsplan 2018 - 2020.
Styrelsen och nämnderna bör senast i december 2017 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 2018 fastställs till 3,0 %.
Lönepotten avsatt för budgetårets löneökningar fördelas utifrån faktisk löneökning och beslutas av
kommunstyrelsen.
Budgeten kan revideras under verksamhetsåret 2018 beroende på om förändringar i skatteunderlag
eller förändrad fördelning i statsbidrag utifrån beslut från regeringen och riksdagen

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp
på de lån som förfaller till betalning under år 2018.

Kenth Gustafsson (S), Ulf Appelkvist (S), Therese Magnusson (S), Christer Johansson (S), Klas-Göran
Vilgren (V) och Ylva von Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 45
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 226 – Avfallstaxa i Laxå 2018 Dnr KS 2017-265
Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram förslag till ny avfallstaxa för Laxå år 2018. Taxa innebär
införande av avgift för tömning av markbehållare, införande av nytt fritidsabonnemang om sex
hämtningar samt ändring av gångavståndstilläggen.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Avfallstaxa för Laxå 2018
Sydnärkes kommunalförbund § 69 Avfallstaxa i Laxå 2018
Skrivelse Sydnärkes kommunalförbund
Förslag till avfallstaxa

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ny avfallstaxa för Laxå. Taxan gäller från den 1 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 45

Protokoll

2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 227 – Inköp av mark från Sveaskog, del av Laxsåskogen
1:116 Dnr KS 2017-266
Laxå kommun bytte mark med Sveaskog för ett par år sedan i syfte att förvärva del av Laxåskogen
1:116 vid E 20 för detaljplaneläggning för handelsområde. Området som förvärvades var ca 4 hektar
stort. Tyvärr förvärvades inte den del som gränsar till bostadsfastigheten Skogshyddan, Laxåskogen
1:11 på ca 1,4 hektar. Orsaken var att vi inte ville komma för närma Skogshyddan i syfte att skydda
de boende mot en alltför nära bebyggelse. Det bästa hade dock varit att vi även förvärvat den delen
men ändå valt att behålla detaljplaneområdet i befintlig storlek. På så sätt hade vi själva haft
rådigheten att behålla skogen som skydd mot Skogshyddan.
För att få rådighet och minska risken för överklaganden så krävs att kommunen förvärvar även denna
markbit. Sveaskog har fastställt priset till 900 000 kr. Priset är högt om man enbart ser till det
skogliga värdet, men även exploateringsvärdet intill E 20 räknas in i priset. Sveaskog är inte
intresserade att byta mark ytterligare en gång.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Inköp av mark från Sveaskog, del av Laxåskogen 1:116
Karta markköp Sveaskog

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Laxå Kommun antar erbjudandet från Sveaskog och köper
marken mellan detaljplaneområdet och Skogshyddan, del av fastigheten 1:116, för 900 000 kronor.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 228 – Delårsrapport juli 2017 Nerikes Brandkår Dnr KS
2017-250
Nerikes brandkår har upprättat en delårsrapport till och med juli månad för verksamhetsåret 2017.
Resultatet efter juli månad 2017 blev minus -3569 tkr och prognosen till årets slut uppgår till minus 3739 tkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Närkes brandkår juli 2017
Delårsrapport juli 2017 - Nerikes Brandkår
Revisionsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att delårsrapporten till och med juli 2017 för Nerikes Brandkår
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 229 – Delårsrapport 2017 Samordningsförbundet Sydnärke
Dnr KS 2017-254
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat en delårsrapport till och med juni månad för
verksamhetsåret 2017. Resultatet efter augusti månad 2017 blev -193,7 tkr och prognosen till årets
slut uppgår till -45 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Samordningsförbundet Sydnärke 2017
Delårsrapport 2017 för Samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att delårapport juni 2017 för samordningsförbundet Sydnärke
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 230 – Delårsrapport 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Dnr KS 2017-259
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat en delårsrapport till och med augusti månad för
verksamhetsåret 2017. Resultatet efter augusti månad 2017 blev +2 777 tkr och prognosen till årets
slut uppgår till 0 tkr.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Sydnärkes kommunalförbund 2017
Delårsrapport 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Revisorernas utlåtande gällande delårsrapport 2017 Sydnärkes kommunalförbund 2017
Granskningsrapport delårsrapport 2017 Sydnärkes kommunalförbund 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att delårsrapporten till och med augusti 2017 för Sydnärkes
kommunalförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36 av 45
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Kommunstyrelsen

§ 231 – Delårsrapport 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2017-260
Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat en delårsrapport till och med augusti månad för
verksamhetsåret 2017. Resultatet efter augusti månad 2016 blev +842 tkr och prognosen till årets
slut uppgår till -287 tkr.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Protokollsutdrag Sydnärkes Utbildningsförbund § 47 Delårsrapport 2017
Delårsrapport 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisorernas utlåtande gällande delårsrapport 2017 Sydnärkes utbildningsförbund
Revisionsrapport delår 2017 Sydnärkes utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att delårsrapporten till och med augusti 2017 för Sydnärkes
utbildningsförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 232 – Revidering av reglemente för Taxe- och
avgiftsnämnden Dnr KS 2017-261
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.
Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.
Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
Skrivelse angående revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
Förslag till reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-29

Kommunstyrelsen

§ 233 – Ansökan om att bli finskt förvaltningsområde Dnr KS
2017-268
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2016 att ansöka om att bli Finsk förvaltningsområde.
Regeringen beslutade den 14 december 2016 att inte ansluta Laxå kommun till förvaltningsområde
för finska. Skälen var ett kommittédirektiv lagts 1 september för att se över lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Detta är gjort och en remiss har varit utskickad ”Nästa steg? Förslag
för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60).
Beslutet innebär att kommunfullmäktige i Laxå kommun får komma in med en nya ansökan. Ansökan
ska skickas in före den 1 april 2018.
Det samråd som genomfördes inför beslutet 2016 utgör kommunens underlag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ansökan om att bli finskt förvaltningsområde
Samråd gällande finskt förvaltningsområde 2016-01-19

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansöka om att bli finskt förvaltningsområde.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 234 – Utredningsuppdrag - Projekt förändrad politisk
organisation Dnr KS 2016-104
I enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige har en arbetsgrupp bestående av kommunchefen
och kommunsekreteraren gjort en utredning om möjligheterna att förändra den politiska
organisationen. En styrgrupp bestående av representanter för politiska partier har följt och styrt
arbetet.
Projektet har undersökt förutsättningarna att genomföra förändringar inom sju områden.
Styrgruppen anser att den politiska organisationen inte ska förändras. Däremot ställer sig
styrgruppen positiv till att lyfta frågan om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd och att en
upphandling av sakkunnig revisor genomförs.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag på förslaget gällande förändring av den politiska organisationen,
punkt ett.
Therese Magnusson (S), Klas-Göran Vilgren (V) och Nils-Olof Tivemyr (C) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag gällande punkt ett. Dels Ylva von Scheeles (M)
avslagsyrkande, dels bifallsyrkande från Therese Magnusson (S), Klas-Göran Vilgren (V) och Nils-Olof
Tivemyr (C). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag. Ordförande ställer frågan om kommunstyrelse bifaller punkt två samt
tre och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ny politisk organisation
Utredning om förändrad politisk organisation

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att inte förändra den politiska organisationen.
Kommunfullmäktige föreslås att ge kommunstyrelsen i uppdrag att verka för en gemensam
överförmyndarnämnd och att genomföra en upphandling av revisor.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet i punkt ett till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 235 – Motion gällande minskning av antalet ledamöter i
kommunfullmäktige - svar Dnr KS 2017-255
Nya Moderaterna i Laxå har i anmäld motion föreslagit att antalet ledamöter i kommunfullmäktige
minskas från dagens 31 till 21. Detta är enligt kommunallagen möjligt om beslut fattas senast den
sista februari det år då ordinarie val ska ske i kommunen.
En utredning har på uppdrag av kommunfullmäktige sett över den politiska organisationen.
Utredningen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av kommunchef och kommunsekreterare
och en politisk styrgrupp har varit utsedd. Uppdraget redovisades till kommunfullmäktige den 18
oktober och ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsen den 29 november och
kommunfullmäktige sen 12 december. Ett av de områden som undersökts är att minska antalet
ledamöter i kommunfullmäktige.
En enig styrgrupp föreslår att kommunfullmäktige i Laxå även fortsättningsvis består av 31
ledamöter.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Ylva von Scheeles (M) förslag till bifall till motionen samt
förvaltningens förslag till avslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
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Motion gällande minskning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till den genomförda
utredningen.

Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 236 – Arbetsordning för Laxå kommunfullmäktige Dnr KS
2017-279
Kommunfullmäktige övergår under hösten 2017 till digital distribution av kallelse och handlingar.
Detta medför att arbetsordningen behöver skrivas om så det framgår att kallelse skickas ut via
läsplatta.
Den nya kommunallagen, som gäller från den 1 januari 2018, innebär ändring när det gäller
kungörelse som istället blir tillkännagivande, istället för en analog anslagstavla ställs kravet på en
digital anslagstavla samt att kravet på kungörelse i tidning tas bort. Dessa ändringar finns i det nya
förslaget.
Samtidigt tas hänvisningar till den nya kommunallagen in i dokumentet.

Beslutsunderlag
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Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige 171113

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2018.
Arbetsordning fastställd 20 maj 2015, § 81, upphör då att gälla.

Paragrafen är justerad
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§ 237 – Koncernredovisning på kommunstyrelsen Dnr KS
2017-290
I kommunstyrelsens reglemente § 4 står det att kommunstyrelsen ska ha uppsiktsplikt över
kommunens bolag. Ylva von Scheele önskar att denna uppsikt ska utvecklas. Idag har
kommunstyrelsen med denna redovisning i tertial-, delår- och årsredovisning genom
koncernredovisning. Respektive VD kallas däremellan till kommunstyrelsen för att informera om
bolagens verksamhet. Styrelseprotokollen delges också alla ledamöterna.
Styrelsen enas om att denna uppsiktsplikt kan förbättras.

Beslut
Ekonomi- och kvalitetschef Jörgen Petersén får i uppdrag att ta fram förslag på hur
kommunstyrelsens uppsiktslikt kan struktureras och förbättras. Uppdraget redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018.

Paragrafen är justerad
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