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Ärendelista
§ 199
§ 200
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§ 205
§ 206
§ 207
§ 208
§ 209
§ 210
§ 211
§ 212
§ 213
§ 214
§ 215
§ 216
§ 217
§ 218
§ 219
§ 220

Justerare signatur

Godkännade av dagordning
Val av justerare
Ekonomisk uppföljning oktober 2018
Budget Sydnärkes byggnämnd
Överförmyndarnämndens budget 2019
Hyresnivå för Tivedsgården 2019
Rekryteringspolicy
Inbjudan att nominera ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomiska
förening
Ärendebevakning kommunstyrelsen 2018
Delegationsbeslut 2018
Rapporter 2018
Meddelanden 2018
Budget och verksamhetsplan 2019-2022
Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret
Revisionsrapport - Granskning Intern kontroll 2018
Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda
Motion gällande turistplan
Motion gällande Bergvattnet
Medborgarförlag om badbuss på vintern
Edegården omvandling till trygghetsboende
Referensgrupp lokalt brottsförebyggande (BRÅ)
Försäljning av Tivedsgården

Utdragsbestyrkande
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§ 199 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande ändring:
Stryks från dagordningen
Punkt 14 Taxa för hunddagis
Dnr KS 2018-316
Punkt 21 Medborgaförslag gällande sommarbuss
Dnr KS 2018-187
Tillägg på dagordningen
Punkt 24
Försäljning av Tivedsgården - överklagat ärende
Dnr KS 2018-229

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200 - Val av justerare

Till justerare utses Clara Ericson.
Justering sker den 29 november 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201 – Ekonomisk uppföljning oktober 2018 Dnr KS 2018-77
Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning för Laxå Kommun och
för Kommunstyrelsen avseende oktober 2018.
Det ekonomiska resultatet för Laxå Kommun till och med oktober redovisar ett överskott på
14,7 mnkr. För motsvarande period föregående år var resultatet 27,1 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 mer noggrant vilket ger
perioderna ett mer rättvisande resultat. Budgetavvikelsen är 9,2 mnkr efter tio månader.
Resultatet på årsbasis är budgeterat till 6,8 mnkr. Budgetöverskottet förklaras med att de
extra välfärdsmedlen som tilldelats nämnderna inte ännu har hunnits förbrukats. Bland
annat så har vi ännu inte fått samtliga fakturor från Laxå Kommunfastigheter AB på de
pågående projekten som framförallt avser projekt som finansieras med välfärdspengarna.
Ett högre kostnadsutfall förväntas under årets senare del. Samtliga nämnder redovisar en
avvikelse i prognosen vid årets slut. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 5
mnkr huvudsakligen på grund av ej budgeterade inkomna bidrag samt att finansnettot
avseende placeringar blir något bättre än budgeterat. Totalt prognostiserar kommunen ett
resultat på 3,6 mnkr vid årets slut vilket är 3,2 mnkr sämre än det budgeterade resultatmålet
på 6,8 mnkr.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2018 kommunstyrelsen och Laxå
Kommun
Ekonomisk uppföljning oktober 2018
Social- och omsorgsnämnden § 111 Ekonomisk uppföljning oktober 2018

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning för oktober för Laxå Kommun och för Kommunstyrelsen
2018 fastställs.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 202 – Budget Sydnärkes byggnämnd Dnr KS 2018-327
Sydnärkes byggnämnd har överlämnat förslag till budget för år 2019 för kännedom.

Beslutsunderlag


Budget Sydnärkes byggnämnd 2019

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203 – Överförmyndarnämndens budget 2019 Dnr KS 2018333
Överförmyndarkansliet i Kumla har överlämnat budget för överförmyndarnämnden år 2019
för kännedom

Beslutsunderlag


Budget Överförmyndarnämnden 2019

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 9 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen

§ 204 – Hyresnivå för Tivedsgården 2019 Dnr KS 2018-334
Social- och omsorgsnämnden har beslutat att teckna hyresavtal med ägaren till Tivedsgården
under del av år 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse (SON) - Hyresnivå för Tivedsgården 2019
Social- och omsorgsnämnden § 113 Hyresnivå 2019 för Tivedsgården

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 205 – Rekryteringspolicy Dnr KS 2018-318
Personalenheten har tagit fram en rekryteringspolicy för Laxå kommun.
Till policyn finns det en framtagen handlingsplan.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Rekryteringspolicy
Förslag till rekryteringspolicy
Protokoll Central samverkansgrupp

Beslut
Rekryteringspolicy för Laxå kommun antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 206 – Inbjudan att nominera ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomiska förening Dnr KS 2018-330
Valberedningen för Kommuninvest ekonomiska förening inbjuder medlemmarna att
nominera en eller flera personer till uppdrag i föreningsstyrelsen.
Nomineringarna ska vara Kommuninvest valberedning tillhanda senast den 11 januari 2019.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) nominerar Johan von Scheele (M).
Bo Rudolfsson (MD) nominerar Bo Rudolfsson (KD).
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
nominera Bo Rudolfsson (KD).

Beslutsunderlag


Inbjudan att nominera ledamöter till styrelsen för Kommuninvest ekonomiska förening

Beslut
Bo Rudolfsson (KD) nomineras som ledamot till styrelsen för Kommuninvest ekonomiska
förening.

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

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207 – Ärendebevakning kommunstyrelsen 2018 Dnr KS
2018-20
För att ha kontroll på vilka uppdrag som förvaltningen fått av kommunstyrelsen förs en lista
som ska redovisas varje kvartal.
Kommunstyrelsen ska vid uppdrag även sätta återrapporteringsdatum så att det är tydligt
när ärenden ska tillbaka till styrelsen.
Punkter 14-19 är nya och förslag på återrapporteringsdatum finns framtaget. Punkterna 5 -6
samt 9-10 föreslås få nya återrapporteringsdatum.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning kommunstyrelsen november 2018
Ärendebevakningslista november 2018

Beslut
Informationen är delgiven.
Återrapporteringsdatum för punkterna 12-13 fastställs. Återrapporteringsdatum för
punkterna 5 -6 samt 9-10 justeras.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 208 – Delegationsbeslut 2018 Dnr KS 2018-1
Delegationsbeslut för perioden 2018-10-23 -- 2018-11-19 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2018-10-23 -- 2018-11-19

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209 – Rapporter 2018 Dnr KS 2018-2
* Sydnärkes utbildningsförbund
Harry Lundin informerar att förbundet prognostiserat ett underskott med 5 miljoner under
innevarande år. Förbundet kommer att hanterar underskottet.
* Region Örebro län
Den 30 november är det Regionalt samverkansråd. Då ska RUS:en tas upp som ett ärende.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 210 – Meddelanden 2018 Dnr KS 2018-3
Meddelanden
Nerikes Brandkår har översänt delårsrapport för den 31 jul 2018.
Sydnärkes Utbildningsförbund har översänt delårsrapport för den 31 augusti 2018.
Boverkethar skickat information om bostadsmarknadsenkäten 2019.
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 18:37, 18:39, 18:40, 18:42, 18:43, 18:46 och 18:47.
Protokoll
Laxå Kommunfastigheter 2018-10-08
AB Laxåhem 2018-10-08
Laxå Vatten AB 2018-10-03
Laxå Värme AB 2018-10-03
Sydnärkes Kommunalförbund 2018-10-12
Sydnärkes Byggnämnd 2018-10-18
Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-10-26
Laxå Kommunfastigheter AB 2018-11-05
AB Laxåhem 2018-11-05
Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-11-09

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211 – Budget och verksamhetsplan 2019-2022 Dnr KS
2018-104

Laxå Kommun har upprättat en budget och verksamhetsplan för åren 2019-2022. Planen
anger mål och uppdrag för nämndernas verksamheter och hur detta ska finansieras. Av de
skatter och bidrag som kommunen tilldelas kommer 2% att avsättas som budgeterat
resultatmål. De extra medel som regeringen föreslår under de kommande åren, vilket
preliminär är 10,2 mnkr för Laxå kommun år 2019 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 2019 och verksamhetsplan 2019-2022
Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2022
Förslag till budget och verksamhetsplan 2019-2022 uppdaterad 2018-11-23
Vänsterpartiets förslag till budget 2019

Beslut
Informationen är delgiven.
Ärendet kommer att tas upp på extra kommunstyrelsesammanträde den 11 december
klockan 8.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212 – Ändring av stadsplan för del av Hasselfors
brukssamhälle, område vid brukskontoret Dnr KS 2018-253
Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark och utöka tillåten
byggnadshöjd för att möjliggöra planerad bebyggelse i form av ett justerverkshyvleri inom
sågverkets industriområde i Hasselfors.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november att delegera beslutet om att fastställa
planen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan Hasselfors 4:105
Planbeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Kommunfullmäktige § 160 Delegation att fastställa detaljplan

Beslut
Ändring av stadsplan för del av Hasselfors brukssamhälle, område vid brukskontoret, antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 213 – Revisionsrapport - Granskning Intern kontroll 2018
Dnr KS 2018-272
För att åtgärda de brister som framkom i revisionsrapporten så kommer förvaltningen att
tillsätta en grupp som arbetar med att utforma en gemensam kontrollplan för intern kontroll
så att nämnderna/verksamheterna arbetar likartat med intern kontroll. Gruppen kommer att
bestå av en representant från varje verksamhet. Arbetet kommer att fortgå under hela år
2019.
I gruppen kommer vi att utarbeta plan för hur vi arbetar med:
- Att stärka arbetet med riskbedömningar.
- Att säkerställa att nämnderna arbetar likartat med intern kontroll.
- Att utarbeta en tydlig uppföljningsprocess utav vidtagna åtgärder vid avvikelser.
- Att utarbeta en plan för kontinuerlig utbildning av förtroendevalda.
- Att utarbeta en plan för kontinuerlig utbildning av tjänstepersoner för det praktiska arbetet
med intern kontroll.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport - Granskning Intern kontroll 2018
Revisionsrapport - Granskning Intern kontroll 2018
Revisionsrapport - Granskning Intern kontroll 2018

Beslut
Förslaget till hur arbetet med att utforma en plan för intern kontroll ska gå till fastställs.
Rapporten och svaret överlämnas det till kommunalfullmäktige för kännedom.
Kommunstyrelsens svar överlämnas till revisorerna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 214 – Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda Dnr
KS 2018-133
Kommunfullmäktige fastställde nya bestämmelser för förtroendevalda den 20 juni 2018.
Med anledning av att Laxå kommuns representant i den gemensamma
överförmyndarnämnden ska utses till vice ordförande i nämnden har behov att se över
bestämmelserna uppstått.
Arvodeskommittén har vid sammanträde den 16 november arbetat fram ett förslag som
innebär att uppdragen som överförmyndare samt ställföreträdande överförmyndare tas bort
och att uppdraget som vice ordförande i överförmyndarnämnden läggs till.
Förslag till arvode för uppdraget som vice ordförande i överförmyndarnämnden är 5 %.
Detta är samma nivå som ställföreträdande överförmyndare haft.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag med ändring av att uppdraget
som politisk ansvarig för integrationsfrågor tas bort.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar på tillägget att ett uppdrag som politiskt ansvarig för kulturlandsbygdsfrågor läggs till i arvodesreglerna. Uppdraget ska arvoderas med 20 %.
Ylva von Scheele (M) och Kenth Gustafsson (S) yrkar avslag på Bo Rudolfsson (KD)
tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt arvodeskommitténs förslag
med Bo Rudolfsson (KD) förslag om att ta bort uppdraget som politikst ansvarig för
integrationsfrågor och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer Bo Rudolfsson (KD) tilläggsförslag mot Ylva von Scheele (M) och Kenth
Gustafsson (S) avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Bo Rudolfssons (KD) tilläggsförslag.
Votering
Votering begärs. Följande propositionsordning fastställs. De som röstar på Bo Rudolfssons
(KD) förslag röstar ja och de som röstar på Ylva von Scheele (M) och Kenth Gustafssons
(S) avslagsyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster 3 nej-röster.
Omröstningsprotokollet biläggs protokollet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Laxå kommun
Förslag till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå
kommun
Protokoll från arvodeskommitten 2018-11-16

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa nya bestämmelser om arvoden och ersättningar för
kommunalt förtroendevalda I Laxå Kommun. Bestämmelserna gäller från den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att ett uppdrag som politiskt ansvarig för kulturlandsbygdsfrågor läggs till i arvodesreglerna. Uppdraget ska arvoderas med 20 %.

Reservation
Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Voteringslista

Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2018-11-28

Voteringslista: §214
Ärende: Bestämmelser om arvoden för förtroendevalda, KS 2018-133
Voteringslist(or)
Votering
Ledamot

Ja

Bo Rudolfsson (KD), ordförande
Therese Magnusson (S), 2:e vice ordförande
Anette Schön (KD), ledamot
Thorbjörn Bäckrud (KD), ledamot
Nils-Olof Tivemyr (C), ledamot
Ann-Christin Johanzon (C), ledamot
Ylva von Schéele (M), ledamot
Clara Ericson (V), ledamot
Kenth Gustafsson (S), ledamot
Nea Mustonen (KD), ersättare
Karina Martinsson (KD), ersättare
Resultat

X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
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§ 215 – Motion gällande turistplan Dnr KS 2018-236
Det är övernattningar som genererar de stora intäkterna till besöksnäringsföretagen, som i
sin tur ökar antal arbetade timmar och genererar högre skatteintäkter. Fler gästnätter
innebär att turisterna stannar och spenderar pengar i affärer, caféer och
restauranger. Besöksnäringen runt Tivedens nationalpark är särskilt viktig därför att den så
starkt bidrar till den lokala landsbygdsutvecklingen. Allt detta motiverar att Laxå kommun
satsar tid och pengar för att utveckla besöksnäringen.
För varje budgetår arbetar utvecklingsenheten fram en marknadsplan för besöksnäringen
som är kopplad till enhetens budget. Denna marknadsplan kan ses som en enkel turistplan.
Idag har alla föreningar möjligt att utan kostnad presentera lokala sevärdheter på tiveden.se.
Strategin bakom detta är att bidra till att befintliga besökare stannar längre genom att
sevärdheter marknadsförs. Även på den årliga besökskartan finns sevärdheter.
I nuläget är en rimlig nivå att komplettera marknadsplanen med en kortfattad
utvecklingsstrategi för kommande två år och som utgår från innehållet i Regional
utvecklingsstrategi 2018-2030 för Region Örebro län. En långsiktig strategi kan tas fram 2021
efter att projekt Besöksvänliga Tiveden avslutats.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion gällande turistplan
Motion gällande turistplan

Beslut
Utvecklingsenheten får i uppdrag att ta fram en utvecklingsstrategi under åren 2019-2020
för Tiveden Ekoturismområde. Denna kan i nästa skede leda fram till en turistplan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 216 – Motion gällande Bergvattnet Dnr KS 2018-238
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige som berör vattensystemet Bosjön till
Bergvattnet.
Motionärerna har fyra yrkanden enligt följande:
1. Bevara Bergvattnet och kanotleden och det arv med arbetarhistoria och kultur som
dammanläggningarna representerar.
2. Att Laxå kommun förhandlar med Sveaskog och Länsstyrelsen om bevarande och
skötselansvar för nuvarande dammanläggningar.
3. Att en utredning görs över konsekvenserna för djurlivet i vattensystemet vis en utrivning
av dammarna. Vad händer med salamandrar, uttrar m fl skyddsvärda arter?
4. Att ta kontakt med Hjälmarens Vattenvårdsförbund för eventuellt bildande av vattenråd.
Svar:
1. Bergvattnet och kanotleden bevaras efter genomförda åtgärder. Kulturvärden beaktas och
åtgärder för att bevara kulturvärden vidtas när åtgärder genomförs.
2. I enlighet med tidigare svar på medborgarförslag som antagits av kommunfullmäktige i
frågan avser Laxå kommun inte ta kontakt med Sveaskog och/eller Länsstyrelsen med avsikt
att ta över ett ansvar för anläggningen i Bergvattnet. Att ta över samtliga anläggningar i
sjösystemet som motionärerna avser är inte rimligt med avseende på ansvar och framtida
kostnader.
3. Miljöaspekter beaktas vid Länsstyrelsens prövning av vattenverksamhet.
4. Med anledning av ovan är det inte aktuellt med en kontakt.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Therese Magnusson (S) yrkar på ett tilläggsförslag till förvaltningens förslag: att kontakt med
Hjälmarens vattenvårdsförbund tas för att ta upp vattenfrågor såsom denna.
Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till Therese Magnusson (S) förslag.
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 15.42-15.46.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar avslag på Therese Magnusson (S) tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett yrkande till förvaltningens förslag samt ett tilläggsyrkande
från Therese Magnusson (S) med till bifallsyrkande från Ylva von Scheele (M). Det finns även
ett avslagsyrkande på tilläggsyrkandet. Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag och finner att man beslutar så. Ordförande ställer
förslaget på tilläggsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsyrkandet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion gällande Bergvattnet
Motion gällande Bergvattnet

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen är besvarad.

Reservation
Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen

§ 217 – Medborgarförlag om badbuss på vintern Dnr KS 2018186
Medborgarförslag har inkommit om att införa en badbuss till Hallsberg, Kumla eller Örebro
1-2 gånger i veckan under vintertid i Laxå. Förslagsställaren menar att det är viktigt att kunna
simma och att man lätt glömmer bort om man inte får tillfälle till detta. Förslaget om en
badbuss ställs av förslagsställaren i relation till den stora kostnaden att bygga ett badhus i
kommunen. Kommunen kan sett ur både ett simkunnighets- och folkhälsoperspektiv vara
berett att på prov en gång per vecka, lämpligen under dagtid lördagar under januari till och
med mars 2019 anordna bussresa tur och retur Laxå-Hallsberg. Efter prövotiden utvärderas
försöket och beslutas om eventuell fortsättning och utformning.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.
Therese Magnusson (S) och Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om badbuss på vintern
Medborgarförslag om badbuss på vintern

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen

§ 218 – Edegården omvandling till trygghetsboende Dnr KS
2018-343
Edegården i Hasselfors är idag särskilt boende med nio platser. Särskilt boende i Laxå
kommun ska centraliseras till Laxå tätort och till nya Ramundergården. Därmed skapas
möjlighet till ny form av boende i fastigheten.
I Hasselfors finns önskemål och behov bostäder som är anpassade till äldre och Edegården är
relativt enkel att omvandla till lägenheter. Det finns olika former för ett sådant boende, t ex
trygghetsboende.
Med anledning av ovan bör kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge VD
för Laxåhem AB i uppdrag att ta fram underlag för en omvandling av Edegården till bostäder
anpassade till äldre. Underlaget bör visa på olika alternativ till utformning och utförande.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag.
Therese Magnusson (S) yrkar bifall till Ylva von Scheeles (M) förslag.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Ylva von Scheeles (M) och Therese Magnusson (S)
avslagsyrkande samt Bo Rudolfssons (KD) bifallsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Omvandling Edegården till trygghetsboende

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge VD för Laxåhem AB i uppdrag att ta fram underlag för en
omvandling av Edegården till bostäder anpassade för äldre. Uppdraget ska redovisas i mars
2019.

Reservation
Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen

§ 219 – Referensgrupp lokalt brottsförebyggande (BRÅ) Dnr
KS 2018-347
Tidigare var det lokala brottsförebyggande arbetet organiserat med två grupper, Stora och
Lilla BRÅ. Efter diskussion i Stora BRÅ beslutades att det lokala brottsförebyggande arbetet
organiseras som ett brottsförebyggande råd bestående av tjänstemän (kommunchef och
chef för individ-och familjeomsorgen) och representanter från polisen (kommunpolisen och
lokal polischef).
Man beslutade också att till det lokala BRÅ knyta en politiskt tillsatt referensgrupp
bestående av kommunstyrelsens ledamöter.
Det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ, träffas cirka en gång varannan månad, medan
referensgruppen föreslogs att träffas två gånger per år.
Beslut om att utse kommunstyrelsens ledamöter till referensgrupp för det lokala
brottsförebyggande behöver formaliserat varför beslut behöver fattas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Referensgrupp BRÅ

Beslut
Kommunstyrelsens ledamöter utses till referensgrupp för det lokala brottsförebyggande
arbetet (BRÅ). Uppdraget gäller från den 28 november 2018 fram till utgången av
innevarande mandatperiod för kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 31

Protokoll

2018-11-28

Kommunstyrelsen

§ 220 – Försäljning av Tivedsgården Dnr KS 2018-229
Förvaltningsrätten har i underrättelse meddelat att kommunen har möjlighet att yttra sig i
överklagat ärende.

Beslutsunderlag


Underrättelse i mål 4684-18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte svara Förvaltningsrättens underrättelse.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 31

