Kallelse/underrättelse 2018-05-16

Kommunfullmäktige
Tid

Plats

17:30

Kunskapens hus, Unden

Beslutande ledamöter
Arild Wanche (KD), ordförande
Ylva von Schéele (M)
Richard Nygren (M)
Gustaf Beck-Friis (M)
Christofer Carlander (M)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Frida Eriksson (C)
Arne Augustsson (C)
Gunnar Tingö (L)
Bo Rudolfsson (KD)
Anette Schön (KD)
Birgitta Pettersson (KD)
Karina Martinsson (KD)
Mats Hård (KD)
Olavi Mustonen (S), vice ordförande
Hans-Åke Sandberg (S)
Ulf Appelkvist (S)
Therese Magnusson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Eva Hermansson (S)
Christer Johansson (S)
Anna-Liisa Törmänen (S)
Göran Parmling (S)
Ghuncha Alipour (S)
Klas-Göran Vilgren (V)
Gundega Hallinder (V)
Annemo Johansson (V)
Sara Pettersson (MP)
Maud Pettersson (MP), 2:e vice ordförande
Johan Persson (SD)
Rolf Johansson (--)

Ej tjänstgörande ersättare
Otto Zita (M)
Mbuche Lameck (M)
Ulla Carlsson (C)
Ann-Christin Johanzon (C)
Lennart Eriksson (L)
Ewa Österberg (L)
Nea Mustonen (KD)
Rebecka Schön (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
David Tverling (V)
Kenneth Lantz (V)

Övriga
Harry Lundin, kommunchef
Anna Eriksson, kommunsekreterare
Read Shaqdih, förbundschef Samordningsförbundet Sydnärke
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Föredragande

1 - Upprop
Ärendebeskrivning
Efter förrättat upprop antecknas xx ledamöter som närvarande.
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Föredragande

2 - Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare utses Frida Eriksson (C) och Hans-Åke Sandberg (S).
Justering sker den 18 maj klockan 8.30.

Sida 3 av 17

3(17)

Kallelse/underrättelse 2018-05-16

3 - Godkännade av dagordning
Ärendebeskrivning
Förslag till dagordning godkänns.
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Föredragande

4 - Fastställande av priser för
industrimark KS 2018-101
Ärendebeskrivning

Förfrågningar på industrimark i kommunen har ökat de senaste åren och det är därför angeläget att
hitta prisbilder som är attraktiva för investerare men också rimliga beroende på läge samt vilka
kostnader som krävs av kommunen i form av utbyggnad av infrastruktur med mera. Grundtanken
är att kommunen ska få så stort täckningsbidrag som möjligt om det krävs infrastrukturåtgärder vid
en försäljning.
Förslag till prissättningar för detaljplanelagd industri-/etableringsmark:
1. Från 45 kr per kvadratmeter för detaljplanelagd industri-/etableringsmark i skyltläge där
infrastrukturinsatser krävs av kommunen. Kommunen äger i dessa fall också rätt att avverka och
försälja befintlig skog. Köparen ansvarar för eventuella lantmäterikostnader i samband med
förrättning/avstyckning.
2. 10 kr per kvadratmeter för all övrig industrimark där försäljningen inte kräver några ekonomiska
insatser av kommunen. Kommunen äger också rätt att avverka och försälja eventuell skog på
tomten. Köparen ansvarar på egen bekostnad för eventuella Lantmäterikostnader som
förrättning/avstyckning.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen § 88 Fastställande av priser för industrimark
Tjänsteskrivelse - Fastställande av priser för industrimark

Förslag till beslut
Gällande prissättningarna på 45 kronor per kvadratmeter samt 5 kr per kvadratmeter för mindre
industritomter upphör att gälla.
De nya differentierade priserna för detaljplanelagd industri-/etableringsmark fastställs enligt
följande:
- 45 kronor per kvadratmeter för detaljplanelagd industri-/etableringsmark i skyltläge där
infrastrukturinsatser krävs av kommunen. Kommunen äger i dessa fall också rätt att avverka och
försälja befintlig skog. Köparen ansvarar för eventuella lantmäterikostnader i samband med
förrättning/avstyckning.
- 10 kronor per kvadratmeter för all övrig industrimark där försäljningen inte kräver några
ekonomiska insatser av kommunen. Kommunen äger också rätt att avverka och försälja eventuell
skog på tomten. Köparen ansvarar på egen bekostnad för eventuella lantmäterikostnader i
samband med förrättning/avstyckning.
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5 - Överföring av fritidsverksamheten
till kommunstyrelsen KS 2018-106

Föredragande

Ärendebeskrivning
Idag ligger fritidsverksamheten under barn- och utbildningsnämnden och chef för verksamheten är
skolchefen. I olika steg har tjänsten som skolchef renodlats. Tidigare låg både kostverksamheten
och kulturverksamheten under skolchefen. Dessa verksamheter har nu överförts till
kommunstyrelsen.
Vid årsskiftet började kommunens nya kulturchef. Kulturverksamheten hade genom beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förts över till kommunstyrelsen. Av olika skäl valde man
i det skedet att inte inkludera fritidsverksamheten.
Fritidsverksamheten i Laxå kommun omfattar totalt 3,75 tjänster varav 1,6 tjänst finansieras med
MIG-medel. Verksamheten är indelad i två huvudområden. Ett huvudområde är den verksamhet
som bedrivs på Allaktivitetshuset. Det andra området är kopplad till kommunens
idrottsanläggningar, badplatser och kontakten med föreningar och klubbar. Fritidsverksamhetens
budget är på totalt 4 507 tkr kronor för år 2018.
Det finns flera orsaker till att överföra fritidsverksamheten till kommunstyrelsen. Verksamheten
skulle då organisatoriskt ligga under kulturchefen. Det finns en rad olika beröringspunkter mellan
kultur och fritid. Stora delar av fritidsverksamheten har eller kan ha en direkt koppling till
kulturverksamheten. En utökad samverkan leder till ett totalt sett utvecklad verksamhet inom båda
områdena.
Förändringen innebär också att tjänsten som skolchef inte inkluderar annan verksamhet än ren
skolverksamhet.
Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att föra över fritidsverksamheten från
barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 september 2018.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 87 Överföring av fritidsverksamheten till kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse - Överföring av fritidsverksamheten till kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden § 50 Överföring av fritidsverksamheten till
kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Fritidsverksamheten överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och
med den 1 september 2018.
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6 - Borgensåtagande Sydnärkes
Utbildningsförbund KS 2017-36

Föredragande

Ärendebeskrivning
Laxå kommun har inför 2017 fastställt beviljad borgen på 140 mkr för lån tagna av Sydnärkes
Utbildningsförbund. Då utbildningsförbundet har behov av ytterligare lokaler för att kunna lämna
delar av de externt förhyrda lokalerna ansöks nu om utökad borgen från 140 mkr till 198 mkr för de
tre medlemskommunerna. Byggnationen är planerad att påbörjas under hösten 2018 under
förutsättning att erforderliga beslut fattas.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande nybyggnation Alléområdet
Protokoll från Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-04-20

Förslag till beslut
Laxå kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen 2018 för Sydnärkes
Utbildningsförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 198 mkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga belopp.
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7 - Årsredovisning 2017 - Laxå Värme
AB KS 2018-82

Föredragande

Ärendebeskrivning
Laxåvärme har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev 3 268
tkr (år 2016, 2 605 tkr). Omsättningen uppgick till 20 429 tkr (år 2016, 20 313 tkr).

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 90 Årsredovisning 2017 - Laxå Värme AB
Laxå Värme AB § 10
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB
Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB inkl. revisionsberättelse

Förslag till beslut
Årsredovisning 2017 för Laxåvärme godkänns.
Kommunens ombud får i uppdrag att vid ordinarie bolagstämma bevilja styrelsen och verkställande
direktör ansvarfrihet för verksamhetsåret 2017.

Sida 8 av 17

8(17)

Kallelse/underrättelse 2018-05-16

8 - Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Sydnärke KS
2018-103

Föredragande Raed Shaqdih

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat 2017 blev minus -531 tkr (-32,3 tkr år 2016). Omsättningen uppgick till 5 795 tkr (6 250 tkr
år 2016)

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 92 Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2017
Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse för år 2017

Förslag till beslut
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet sydnärke godkänns.
Styrelsen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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9 - Årsredovisning 2017 Sydnärkes
Utbildningsförbund KS 2018-93

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat 2017 blev 142 tkr (1 260 tkr, år 2016). Omsättningen uppgick till 333 461 tkr (311 038 tkr,
år 2016).

Beslutsunderlag









Kommunstyrelsen § 91 Årsredovisning 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes utbildningsförbund 2017
Årsredovisning 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisionsberättelse för år 2017
Revisorernas redogörelse
Revisionsrapport delårsrapport 2017
Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll
Revisionsrapport årsredovisning 2017

Förslag till beslut
Årsredovisning 2017 för Sydnärkes utbildningsförbund godkänns.
Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarfrihet för verksamhetsåret 2017.
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10 - Årsredovisning 2017 Nerikes
Brandkår KS 2018-105

Föredragande

Ärendebeskrivning
Nerikes brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat 2017 blev
minus -1 578 tkr (-519, år 2016). Omsättningen uppgick till 171 275 tkr (169 908, år 2016).

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsen § 93 Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2017
Nerikes Brandkår § 3 Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse och revisionsrapporter

Förslag till beslut
Årsredovisning 2017 för Nerikes brandkår godkänns.
Förbundsdirektionen och de enskilad ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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11 - Årsredovisning 2017 Sydnärkes
kommunalförbund KS 2018-109

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat
2017 blev +2 779 tkr (+181 tkr, år 2016) före avsättning till resultatutjämningsfond. Omsättningen
uppgick till 42 118 tkr (39 251 tkr år 2016)

Beslutsunderlag










Kommunstyrelsen § 94 Årsredovisning 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2017
Sydnärkes kommunalförbund § 29 Årsredovisningen 2017
Årsredovisningen 2017
Revisionsberättelse 2017
Revisorernas redogörelse 2017
Revisionsrapport årsredovisning 2017
Revisionsrapport Delårsrapport 2017
Revisionsrapport Intern kontroll

Förslag till beslut
Årsredovisning 2017 för Sydnärkes kommunalförbund godkänns.
Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
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12 - Ändring av förbundsordningen för
Sydnärkes kommunalförbund KS 2018102

Föredragande

Ärendebeskrivning
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund föreslår att förbundsordningen skrivs om med
anledning av den nya kommunallagen. Ändringen gäller § 11 där det i förslaget skrivs in att
protokoll anslås på kommunalförbundet digitala anslagtavla som finns på förbundet hemsida.
Samma paragraf innehåller också regler för hur kommunalförbundets budget anslås samt att
sammanträdet då denna ska antas ska vara öppet för offentligheten.
Vidare föreslås ändringar i § 16 som innebär att utöver Hallsbergs kommuns arvodesregler ska icke
tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie tjänstgörande har.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsen § 89 Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
Sydnärkes kommunalförbund § 19 Ändring av förbundsordningen för Sydnärkes
kommunalförbund
Förslag till förbundsordning

Förslag till beslut
Den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund fastställs.
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13 - Medborgarförslag gällande
Miljö/återvinningsstation vid
Björkhagen KS 2017-256

Föredragande

Ärendebeskrivning
Laxå kommun upplåter mark för Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI)
återvinningsstationer. Laxå kommun har en återvinningsstation (ÅVS) i Hasselfors, en i Finnerödja
samt två i Laxå tätort. Kommunen har försökt att även få en i Röfors, men FTI anser att det är
tillräckligt med de som finns i Laxå och hänvisar Röforsborna till Linnéagatans ÅVS. Man har varit
tydlig med att två återvinningsstationer ska räcka till i Laxå.
Det är alltså inte kommunen som har rådigheten att avgöra hur många återvinningsstationer vi ska
ha utan det är FTI som är verksamhetsutövare och har rådighet i frågan.
Däremot kan kommunen ställa frågan till fastighetsägaren, AB Laxåhem om det finns intresse och
möjlighet att iordningställa en miljösorteringsstation vid Björkhagen.
Kommunstyrelsen beslutade at ge i uppdrag åt utvecklingsenheten att ställa frågan om en
miljösorteringsstation vid Björkhagen till fastighetsägaren AB Laxåhem kan inrättas.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 95 Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid
Björkhagen - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande återvinningsstation vid Björkhagen
Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid Björkhagen

Förslag till beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.
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14 - Medborgarförslag gällande
övergångsställe vid Laxå bio KS 2017295

Föredragande

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå Bio har inkommit. Undertecknad har samrått
med Laxå kommunfastigheter AB i ärendet och de bedömer åtgärden som lämplig och kan
dessutom genomföras inom befintliga kostnadsramar. Åtgärden planeras in under
våren/sommaren när linjemålarna är på plats i kommunen.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 96 Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio
Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio

Förslag till beslut
Medborgarförslaget gällande övergångsställe över Röforsvägen vid Laxå Bio bifalles och genomförs
under våren/sommaren 2018.
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15 - Redovisning av motioner och
medborgarförslag 2018 KS 2018-111

Föredragande

Ärendebeskrivning
Vid ingången av april månad fanns en obesvarad motion.
Vi ingången april månad fanns nio obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 97 Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag och motioner april 2018

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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16 - Motion angående Nytorget anmälan KS 2018-135
Ärendebeskrivning
Ulf Appelkvist (S) har lämnat in en motion angående Nytorget.

Beslutsunderlag


Motion angående Nytorget

Förslag till beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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