
Protokoll 2019-01-30

Kommunstyrelsen

Tid Plats Plats
10:00-15:10 Kommunkontoret, sammanträdesrum 

Vargavidderna
Location  

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Mats Fransson (utvecklingschef) §§7-10
Anna Håkansson (ekonomichef) §§1-29
Tomas Dahlberg (kulturchef) §§4-5
Jessica Vidberg (enhetschef integrations- och arbetsmarknadsenheten) §§5-6
Åsa Eriksson (kultur- och fritidskonsulent) §3

Protokollet innehåller paragraferna §§1-50

Ordförande _________________________________________________________________
Sara Pettersson                                                         

Justerare _________________________________________________________________
Kenth Gustafsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Eriksson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Sara Pettersson (MP) (vice ordförande)
Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Anette Schön (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Jan Wallgren (KD)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Ann-Christin Johanzon (C)
Ylva von Schéele (M)
Kenth Gustafsson (S)
Arne Augustsson (C)  ersätter Bo Rudolfsson 
(KD) (ordförande)
Kenneth Lantz (V)  ersätter Clara Ericson (V)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
Laxå kommun ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

Datum för överklagan 2019-01-31 till och med 2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Eriksson
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 1 Godkännande av dagordning
§ 2 Val av justerare
§ 3 Kommunstyrelsens nya arbetsformer
§ 4 Tobakspolicy
§ 5 Rapport från arbetet med kulturplan för Laxå kommun
§ 6 Plan för framtida flyktingmottagande, arbetsmarknad och integration
§ 7 Plan för säkra skolvägar
§ 8 Ändring av detaljplan för Nytorget, del av fastigheten Laxåskogen 13:1
§ 9 Motion angående Nytorget
§ 10 Motion gällande Byggemarken
§ 11 Budget 2019 - kommunstyrelsen
§ 12 Inrättande av pulkabacke på Midsommarberget
§ 13 Ställplatser i centrala Laxå

§ 14
Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län om 
samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning

§ 15 Lokalisering av ny återvinningscentral
§ 16 Dataskyddsombud
§ 17 Delegationsordning kommunstyrelsen
§ 18 Förfrågan om vigselförrättare
§ 19 Redovisning av synpunkter, förslag och klagomål
§ 20 Delegationsbeslut 2019
§ 21 Rapporter 2019
§ 22 Meddelanden 2019
§ 23 Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsverksamheten 2019
§ 24 Miljöpolicy
§ 25 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund
§ 26 Ökat borgensåtagande 2019- Laxå Vatten AB
§ 27 Revisionsrapport - Granskning av IT-nämnden 2018
§ 28 Taxa för hunddagis
§ 29 Medborgarförslag – Badbuss på vintern
§ 30 Val av plangrupp
§ 31 Val av miljömålsgrupp
§ 32 Val av arbetsgrupp för ungdomspolitik
§ 33 Val av referensgrupp SON 2017-2019
§ 34 Val av referensgrupp för kulturplan
§ 35 Val av referensgrupp för kostpolitisktprogram
§ 36 Val av gode män för fastighetsbildningsfrågor
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
§ 37 Val av röstombud till Gullspångsälvens vattenvårdsförbund
§ 38 Val av röstombud till Hjälmarens vattenvårdsförbund
§ 39 Val av röstombud till Hopajola
§ 40 Val till lokalt brottsförebyggande råd
§ 41 Val till kommunala samverkansrådet
§ 42 Val till demokratinätverket
§ 43 Val av ombud till Föreningen Sveriges Ekokommuner
§ 44 Val till regionala samverkansrådet
§ 45 Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning
§ 46 Val till specifika samverkansrådet för folkhälsa
§ 47 Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård
§ 48 Val till specifika samverkansrådet för kultur
§ 49 Val av ombud till Mälardalsrådet
§ 50 Val av ombud till Små kommuner i samverkan (SMÅKOM)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 1 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 2 - Val av justerare

Till justerare utses Kenth Gustafsson (S).

Justering äger rum den 31 januari 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 3 - Kommunstyrelsens nya arbetsformer

Kommunstyrelsen har beslutat att sammanträdena ska starta klockan 10.00. Detta ska 
möjliggöra mer information samt uppföljningar från verksamheterna. Med anledning av 
detta finns en punkt på dagordningen där upplägget för sammanträdena diskuteras.

Den nya arbetsformen ska följas upp efter det första halvåret.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 4 – Tobakspolicy Dnr KS 2019-4

Kultur-och fritidskonsulent Åsa Eriksson informerar om förslag till arbetssätt för att ta fram 
en tobakspolicy för Laxå kommun.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 5 – Rapport från arbetet med kulturplan för Laxå kommun 
Dnr KS 2018-108

Kulturchef Tomas Dahlberg rapporterar från arbetet med att ta fram en kulturplan för Laxå 
kommun.

Kulturchef Tomas Dahlberg rapporterar om kultur- och fritidsverksamheten från 2018 samt om 
planeringen framåt.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 6 – Plan för framtida flyktingmottagande, arbetsmarknad 
och integration Dnr KS 2018-167

Enhetschef för integrations- och arbetsmarknadsenheten, Jessica Vidberg, informerar om 
den utredning som tagits fram gällande plan för framtida flyktingmottagande samt om 
förslag till plan.

Under hösten 2018 har integrations- och arbetsmarknadsenheten utrett och kartlagt det 
framtida flyktingmottagandet och arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor. 
Utredningen ligger till grund för revideringen av integrationsplanen, som nu kallas ”Plan för 
integration och arbetsmarknad”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Plan för framtida flyktingmottagande, arbetsmarknad och integration
 Utredning "Plan för framtida flyktingmottagande, integration och arbetsmarknad 2019-2022"
 Förslag till Plan för integration och arbetsmarknad

Beslut
Utredning "Plan för framtida flyktingmottagande, integration och arbetsmarknad 2019-
2022" anses delgiven.

Plan för integration och arbetsmarknad 2019-2022 antas.

 

Mötet ajourneras 11.55-13.00.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 7 – Plan för säkra skolvägar Dnr KS 2018-353

VAP har på uppdrag av Laxå kommun upprättat en plan för säkra skolvägar i Laxå tätort. I 
olika sammanhang, bland annat från föräldrar och vår skolskjutshandläggare, har det 
framkommit att vissa cykel- och gångstråk mellan bostadsområden och våra skolor har 
brister i trafiksäkerheten. VAP har noggrant analyserat säkerhetsriskerna i de olika stråken 
och i planen har man även föreslagit och prioriterat åtgärder utifrån säkerhetsrisk. 
Åtgärderna för etapp 1 som är mest angelägen och är kostnadsberäknad till cirka 1,2 mkr 
och måste planeras in i kommunens investeringsbudget.

Till föreslagna åtgärder kan kommunen söka statlig medfinansiering med 50 % och därför är 
det viktigt att planen antas av kommunstyrelsen för att styrka den politiska förankringen. 
Om planen antas har vi möjlighet att söka medfinansiering för etapp 1 till budgetåret 2020. 
Kommunens del i etapp 1 om medfinansiering beviljas är cirka 600 000 kr.

VAP har även fått uppdraget att upprätta planer för säkra skolvägar för Finnerödja och 
Hasselfors.

Yrkande
Thereses Magnusson (S) yrkar som tillägg att förvaltningen får i uppdrag att se över planen 
med anledning av den planerade ändrade skolorganisationen.

Kenneth Lantz (V) yrkar bifall till Therese Magnussons (S) yrkande.

Ylva von Scheele (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ajournering
Mötet ajourneras 13.12-13.15.

Yrkande
Torbjörn Bäckrud (KD) yrkar att ansökan skickas in direkt och att planen samtidigt ses över. 
Stödjer Therese Magnussons (S) yrkande.

Kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandena.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Plan för säkra skolvägar
 Plan för säkra skolvägar Laxå daterad 2017-10-11
 Budgetpris säkra skolvägar etapp 1
 Budgetpris säkra skolvägar etapp 2

Beslut
Plan för säkra skolvägar i Laxå tätort antas.

Ansökan om bidrag för åtgärderna skickas in samtidigt som förvaltningen får i uppdrag att se 
över planen med anledning av den planerade ändrade skolorganisationen.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 8 – Ändring av detaljplan för Nytorget, del av fastigheten 
Laxåskogen 13:1 Dnr KS 2018-385

Nytorget har sedan många år förfallit från en fin asfalterad yta för bland annat torghandel till 
en illa skött grusyta, då asfalten har krackelerat totalt. Idag används ytan för parkering av 
lastbilar och det var den inte avsedd för från början. Flera medborgarförslag har under åren 
inkommit till kommunen om att något bör göras åt Nytorget.

Utvecklingsenheten har fått förfrågan från intressenter som vill köpa ytan som är cirka 1 600 
kvadratmeter, men då måste detaljplanen göras om eftersom gällande plan är parkmark 
som inte tillåter bebyggelse. Utvecklingsenhetens bedömning är att Nytorgets läge bör vara 
en del av E 20 handelscentrum och därmed kunna bebyggas och utvecklas för handel i ett 
brett perspektiv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för fastigheten Laxåskogen 13:1, Nytorget i Laxå
 Karta Nytorget

Beslut
Sydnärkes byggförvaltning får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Nytorgets yta, del av 
fastigheten Laxåskogen 13:1. Syfte är att tillåta bebyggelse för handel i ett brett perspektiv.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 9 – Motion angående Nytorget Dnr KS 2018-135

Motion har av Ulf Appelkvist (S) lämnats in gällande uppförande av en sanitetsanläggning vid 
Nytorget. Motionären anser att det idag är en sanitär olägenhet med lastbilschaufförer som 
uträttar sina behov inom området.

Hela Nytorget är prickmark/parkmark och måste därför genomgå en planändring för att göra 
någon form av byggnation möjlig. Den asfalterade ytan som idag används som parkering är 
cirka 1 500 kvadratmeter. Intressenter finns också för att köpa den idag tomma ytan om 
planen ändras så att byggnation blir möjlig. Eftersom hela området är prickmark/parkmark 
är det nödvändigt att upprätta en helt ny detaljplan.
 

I dagsläget är Nytorget i extremt dåligt skick. En ny detaljplan som möjliggör byggnation ger 
kommunen fler valmöjligheter för Nytorget och utvecklingen kring E 20 och i detta läge får 
kommunen även valet att låta marknaden avgöra Nytorgets attraktionskraft för eventuella 
etableringar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion angående Nytorget
 Motion angående Nytorget

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen anses besvarad.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 10 – Motion gällande Byggemarken Dnr KS 2018-314

Motion har inkommit från Therese Magnusson (S) om inköp av delar av skogsområdet 
Byggemarken.

Efter kontakt med Sveaskog så är området med motionsspår cirka 500 hektar (ha) stort och 
kostnaden med skog cirka 80 000 kr per ha. Totalt handlar det om cirka 40 mkr om hela 
spårområdet mellan Laxå och Röfors skulle inköpas. Även om delar av området skulle 
inköpas så är det stora summor det handlar om. Kostnaden för ett sådant köp kan inte 
motiveras i ett läge där kommunen måste vara extra noggrann med ekonomin. Ett byte av 
skogsmark har kommunen heller inte möjlighet till eftersom kommunens skogsinnehav idag 
nästan enbart är tätortsnära och behövs för framtida samällsplanering som till exempel nya 
bostadsområden med mera.

Sveaskog har dessutom skött samrådet med föreningar och Laxå kommun föredömligt och 
den kommande avverkningen kommer att ske med stor hänsyn tagen till verksamheten i 
området. Området kring klubbstugan, 12 ha kommer fortsatt vara ”parkställd” vilket innebär 
enbart röjning samt borttagning av vindfällen och farliga träd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion gällande Byggemarken
 Motion gällande fritidsområde Byggemarken

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås av ekonomiska skäl.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 11 – Budget 2019 - kommunstyrelsen Dnr KS 2018-104

Kommunstyrelsen har upprättat en budget och verksamhetsplan för 2019-2022. Planen 
anger mål och uppdrag för kommunstyrelsens verksamhet och hur de ska finansieras. 
Kommunstyrelsen har tilldelats en ram på 106 347 tkr exkl 2018 års löneökningar och 107 
105 tkr inklusive löneökningar 2018.

Kommunstyrelsen måste arbeta med besparingar under år 2019 för att komma i ram.

Kommunstyrelsen har inte tilldelats några välfärdspengar i denna budget.

Ajournering
Mötet ajourneras 13.25-13.28

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2022
 Förslag till budget för kommunstyrlsen 2019
 Social- och omsorgsnämnden § 6 Budget och verksamhetsplan 2019-2022

Beslut
Kommunstyrelsens budget för 2019 och verksamhetsplan 2019-2022 fastställs.

När budgeten avges så har kommunstyrelsen inte kommit i ram. Lagd budget är 1 084 tkr 
ifrån ram.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare för att inrymmas i tilldelad ram.

 

 

Kenneth Lantz (V), Ylva von Scheele (M), Kenth Gustafsson (S) och Thereses Magnusson (S) 
deltar ej i beslutet till förmån för eget förslag till budget.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 12 – Inrättande av pulkabacke på Midsommarberget Dnr KS 
2018-132

Laxå Kommunfastigheter AB (LKFAB) har tagit fram förslag och budgetpris för anläggning av 
pulkabacke med mera vid Midsommarberget. Förslaget presenterades vid 
kommunstyrelsens möte den 20 augusti 2018. Kommunstyrelsen beslutade då att ställa sig 
positiv till anläggning av pulkabacken, men eftersom det saknades avsatta medel beslutade 
kommunstyrelsen att pulkabacken skulle ingå i 2019 års budgetprocess avseende 
investeringar.

Utrymmet för investeringar i 2019 års budget är begränsat och en rad projekt har flyttats 
fram i tid. Med anledning av detta har inte pulkabacken kunnat prioriteras och medel finns 
inte avsatta i 2019 års budget. En stor del av investeringsutrymmet för år 2020 är också 
intecknat.

I investeringsbudgeten finns medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande. Det är möjligt 
att en enklare utformning av pulkabacken, till exempel utan grillhus, kan finansieras med 
dessa medel. Det vore dock olyckligt att redan i januari börja använda dessa medel varför 
kommunstyrelsen bör avvakta med ett sådant beslut. Ett eventuellt beslut bör däremot 
kunna fattas senare under året så att pulkabacken i sådant fall kan stå klar till vintersäsongen 
2019/2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Pulkabacke vid Midsommarberget

Beslut
Beslut om finansiering av anläggning av pulkabacken vid Midsommarberget avvaktas till 
senare under året med målsättningen att om ekonomiskt utrymme finns ska en pulkabacke 
vara klar till vintersäsongen 2019/2020.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 13 – Ställplatser i centrala Laxå Dnr KS 2018-96

Kommunstyrelsen har givit kommunchefen i uppdrag att ta fram underlag för beslut om 
ställplatser i centrala Laxå.

Under hösten har budgetarbetet för 2019 års budget bedrivits. Det ekonomiska utrymmet 
för investeringar de närmaste åren är begränsat och såväl 2019 som 2020 års 
investeringsbudget är i princip fulltecknade.

Att ta fram kostnadsförslag kostar i sig pengar. Om det inte föreligger rimliga skäl att 
omprioritera investeringsbudgeten för att skapa utrymme för att tillskapa ställplatser i 
centrala Laxå föreslås kommunstyrelsen besluta att dra tillbaka kommunchefens uppdrag 
avseende att ta fram underlag.

Yrkande
Anette Schön (KD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.

Therese Magnusson (S) yrkar bifall till Anette Schöns (KD) förslag.

Sara Pettersson (M) yrkar bifall till Anette Schöns (KD) förslag med tillägget att förvaltningen 
återkommer till kommunstyrelsen med vad det kostar att ta fram utredning

Kommunstyrelsen bifaller yrkandena.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställplatser i centrala Laxå

Beslut
Kommunchefens uppdrag att ta fram underlag avseende ställplatser i centrala Laxå ligger 
kvar. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med vad det kostar 
att ta fram denna utredning.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 14 – Överenskommelse mellan Region Örebro län och 
kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- och 
sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och 
kunskapsstyrning Dnr KS 2018-323

Specifika samverkansrådet folkhälsa, välfärd och vård har vid sitt sammanträde den 4 maj 
2018 fattat beslut om att rekommendera kommunerna i Örebro län och Region Örebro län 
att anta en övergripande överenskommelse om samverkan. Specifika samverkansrådet 
utbildning och arbetsmarknad har vid sitt sammanträde den 28 september 2018 fattat ett 
likalydande beslut. Överenskommelsen syftar till att ange de principiella grunderna på vilken 
samverkan mellan parterna ska utgå. Den pekar också ut några avgörande 
samverkansområden under kommande år. Tanken är att de mer konkreta 
överenskommelser som sluts för avgränsade områden ska ta sin utgångspunkt i den 
övergripande. I dessa behöver man då inte ange grundläggande utgångspunkter för 
samverkan utan kan hänvisa till den övergripande överenskommelsen. Denna 
överenskommelse ersätter tidigare motsvarande överenskommelse som utgick från de 
förutsättningar som fanns innan region Örebro län bildades.

Social- och omsorgsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden beslutade i november 
2018 att rekommendera kommunstyrelsen att ställa sig bakom överenskommelse samt att 
underteckna densamma.

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Missiv övergripande överenskommelse
 Protokoll specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård
 Protokoll specifikt samverkansråd för skola, utbildning och kompetensförsörjning
 Överenskommelse om samverkan
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
 Social- och omsorgsnämnden § 112 Överenskommelse om samverkan hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, elevhälsa m.m
 Barn- och utbildningsnämnden § 116 Överenskommelse mellan region Örebro län och 

kommunerna i Örebro län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa. 
m.m.

Beslut
Överenskommelsen om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa 
och kunskapsstyrning, mellan Region Örebro län och länets kommuner antas.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 15 – Lokalisering av ny återvinningscentral Dnr KS 2018-
344

En ny återvinningscentral (ÅVC) planeras att byggas i direkt anslutning till Laxå tätort. Som 
lämplig placering föreslås Storängsområdet i anslutning till väg 205.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokalisering av ny återvinningscentral
 Område lämpligt för ny återvinningscentral

Beslut
Laxå kommuns nya återvinningscentral bör placeras inom Storängsområdet i anslutning till 
väg 205.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 16 – Dataskyddsombud Dnr KS 2019-12

I enlighet med dataskyddsförordnigens (GDPR) fjärde avsnitt ska alla offentliga myndigheters 
personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att 
informera och ge råd till den personuppgiftsansvarigas organisationen kring vilka 
skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.

Det dataskyddsombud som kommunstyrelsen utsåg under år 2018, Cecilia Lindström, 
kommer att sluta sin anställning den 31 januari 2019. Ett nytt dataskyddsombud ska därför 
utses.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Beslut
Nuvarande dataskyddsombud entledigas den 31 januari 2019.
Handläggare Annette Gustafsson utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från den 
1 februari 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 17 – Delegationsordning kommunstyrelsen Dnr KS 2019-10

Kommunstyrelsen antog den 28 februari 2018 en delegationsordning. Denna behöver 
uppdateras eftersom det skett en del organisationsförändringar. Fritidsverksamhet samt 
måltidsverksamhet tillhör från 1 september 2018 kommunstyrelsen.

Vid förändringen har verksamhetschefer samt ansvariga från nya verksamheter haft 
möjlighet att komma in med förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning för kommunstyrelsen
 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas och gäller från den 1 februari 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 18 – Förfrågan om vigselförrättare Dnr KS 2018-388

Länsstyrelsen har i skrivelse uppmanat kommunen att inkomma med förslag på 
vigselförrättare.

Förordnanden sker numera för begränsade perioden och denna gäller fram till och med 31 
december 2022.

Länsstyrelsen ska pröva att vigselförrättare har de kunskaper och kvalifikationer som behövs 
för uppdraget.

Beslutsunderlag
 Förfrågan om fortsatta förordnanden som vigselförrättare

Beslut
Sara Pettersson (MP) och Martin Santos föreslås bli vigselförrättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 19 – Redovisning av synpunkter, förslag och klagomål Dnr 
KS 2018-230

För att ha kontroll på vilka synpunkter, förslag och klagomål som inkommit från medborgare 
i kommunen ska en redovisning ske halvårsvis till kommunstyrelsen. Denna redovisning 
avser juli-december 2018.

Antal inkomna synpunkter/förslag/klagomål är 13 stycken, varav 11 är handlagda/besvarade

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av synpunkter och klagomål december 2018
 Redovisning av synpunkter och klagomål december 2018

Beslut
Redovisningen är delgiven.

Inkomna synpunkter och klagomål redovisas i fortsättning för kommunstyrelsen i samband 
med denna redovisning.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 20 – Delegationsbeslut 2019 Dnr KS 2019-1

Delegationsbeslut för perioden 2018-11-21 -- 2019-01-20 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut 2019-01-01 -- 2019-01-20
 Delegationsbeslut 2018-11-21 -- 2018-12-31
 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande 2018-12-21

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 21 – Rapporter 2019 Dnr KS 2019-2

* Sydnärkes utbildningsförbund
Sara Pettersson (MP) meddelar att hon valts till ordförande i förbundet.

* Region Örebro län
Kenneth Lantz (V) ställer frågan om hur kommunen arbetar med de överenskommelser som 
finns mellan kommunen och regionen, t.ex. skolutveckling. Kommunchef Harry Lundin 
föreslår att kommunstyrelsen bjuder in Petter Arneback från regionen för att informerar om 
samarbetena.
Ylva von Scheele (M) har utsetts som ledamot i forskningsnämnden, de har ännu inte haft 
sitt första sammanträde, men återkommer gärna längre fram.

* Gemsamma nämnder och kommunalförbund
Arne Augustsson (C) informerar att Sydnärkes kommunalförbund har sitt första 
sammanträde på fredag.

* Kommunala bolag
Kenth Gustafsson (S) informerar att Laxå Vatten AB och Laxå Vatten AB har haft 
sammanträde.

* Ungdomsråd
Thereses Magnusson (S) informerar om möte från ungdomsråd i Sydnärke.
 

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 22 – Meddelanden 2019 Dnr KS 2019-3

Meddelanden
Skrivelse till Rabbalshede Kraft AB gällande vindkraftpark inom Fägremo 1:2
Inbjudan att delta i fokusgruppsintervju om nationella minoriteter
Beslut om att utse Laxå kommun till förvaltningsområde för Finska
Kallelse till Regionalt samverkansråd 2018-11-30
Skrivelse om ny politisk organisation i Region Örebro län

Sveriges kommuner och landsting
Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet 2018
Skriften Ekonomirapporten, december 2018
Cirkulär 18:44, 18:48, 18:49, 18:52, 18:59, 18:63, 18:64, samt ett antal centrala 
överenskommelser utan cirkulärnummer.

Protokoll
AB Laxåhem 2018-11-19
Vätternvatten AB 2018-08-20
Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-11-23
Sydnärkes kommunalförbund 2018-11-16
Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice 2018-12-03
Regionala samverkansråd 2018-11-30
Vättervatten AB 2018-11-16
Sydnärkes kommunalförbund 2018-12-14
Sydnärkes byggnämnd 2018-12-06
Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-12-20
Taxe- och avgiftsnämnden 2018-12-12
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
Fort. protokoll
Laxå Kommunfastigheter AB 2018-12-17
AB Laxåhem 2018-12-17
Sydnärkes Överförmyndarnämnd 2019-01-08
Laxå Vatten AB 2018-12-12
Laxå Värme AB 2018-12-12
Laxå Värme AB 2019-01-08

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 23 – Organisationsförändringar inom barn- och 
utbildningsverksamheten 2019 Dnr KS 2018-348

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 19 december 2018. Ärendet behandlas av 
barn- och utbildningsnämnden den 28 januari 2019.

Budgetramen för barn- och utbildningsnämnden år 2019 är 88 878 tkr. Kostnaden för förskola och 
skola är i dagsläget högre än tilldelad ram. Tillförordnad skolchef, rektorer och controller har 
tillsammans arbetat med kostnadsminskningar, både organisatoriska och strukturella, för att komma 
i budgetram. Utifrån detta arbete har ett förslag lagts fram som innebär att Lindåsens skola och 
Saltängsskolan går samman till en skolenhet vid Saltängen. Skollokalerna vid Lindåsens skola frigörs 
då till förskolelokaler. Förslaget återremitterades från kommunfullmäktige för kompletteringar. 
Engångskostnader i samband med att anpassa inomhus- och utomhusmiljön på Lindåsens skola 
uppgår till cirka 220 tkr. Skolskjutskostnader beräknas öka med cirka 70 tkr. Konsekvensanalyser 
samt barnchecklistan är framtagna.

Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar avslag till förslaget.

Propositionsordning
Ordförande  finner att det finns två förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag samt 
avslagsyrkande från Ylva von Scheele (M). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens förslag

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktige § 167 Organisationsförändringar inom barn- och 

utbildningsverksamheten 2019
 Tjänsteskrivelse (BUN) - Organisationsförändringar inom barn- och utbildningsverksamheten 

2019
 Konsekvensanalys arbetsgivare 2019-01-15
 Förändring av verksamhet, konsekvensanalys Saltängsskolan 2019-01-08
 Förändring av verksamhet, konsekvensanalys Lindåsen 2019-01-10
 Kostnadskalkyl omorganisation
 Barnkonventionen - checklista
 Barnchecklista till ärende omorganisation uppdaterad 2019-01-28
 Barn- och utbildningsnämnden § 7 Omorganisation inom barn- och utbildningsverksamheten 

2019
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att eleverna inom förskoleklas - årskurs 3 på Lindåsens skola 
flyttas till Saltängens skola. Enheten Lindåsen blir från och med höstterminen 2019 endast förskola.

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

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 24 – Miljöpolicy Dnr KS 2018-354

I samband med att kommunen miljödiplomeras behöver vissa styrande dokument ses över 
för att uppfylla kraven. För miljöpolicyn handlar det om att det måste framgå att kommunen 
arbetar aktivt med sin mest betydande miljöaspekt, vilket är klimatpåverkan. Dessutom ska 
miljöpolicy innehålla uppgift om ständig förbättring och begränsning av föroreningar.

Miljöpolicyn ska ses som kommunens viljeinriktning om vad som är viktigast att jobba med 
och den behöver inte innehålla en handlingsplan för hur det ska ske. Att lägga till de 
nationella miljömålen innebär dessutom att man följer flera av de mål som anges i RUS 
(Regionala utvecklingsstrategi 2018-2020) för Örebro län. Kommunen arbetar redan nu 
aktivt med flera av de internationella miljömålen och att kunna koppla detta till 
miljömålsarbetet innebär dessutom att man kan lyfta sitt aktiva miljöarbete ytterligare. 
Exempel på detta är att man har fått LONA-bidrag för våtmarker etcetera. Att jobba med de 
nationella miljömålen finns delvis redan upptaget i stratsys och uppdraget att driva detta kan 
ges till sydnärkes miljöförvaltning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Laxås kommuns miljöpolicy
 Förslag till miljöpolicy för Laxå kommun

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta “Miljöpolicy för Laxå kommun”. Tidigare miljöpolicy, 
antagen av kommunstyrelsen 1 december 2009, upphör samtidigt att gälla.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 25 – Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund Dnr 
KS 2018-378

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om att fastställa ändringar i 
förbundsordningen enligt förbundets förslag. Ändringarna syftar främst till att möjliggöra 
förvärv av återvinningscentraler från kommunerna och att ta lån i samband med dessa 
förvärv.
Förslag till ändring av text finns i § 12-14, § 17-18 samt i § 20.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
 Begäran om ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
 Förslag till förbundsordning med markering av förändringar
 Förslag till förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa förbundsordning för Sydnärkes Kommunalförbund.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 26 – Ökat borgensåtagande 2019- Laxå Vatten AB Dnr KS 
2019-14

Laxå Vatten AB vill utöka sina lån med 10 mnkr för framtida investeringar och behöver som 
säkerhet kommunal borgen.

Investeringar på 10 mnkr kommer att innebära framtida kostnader i form av avskrivningar.

Laxå Vatten AB gjorde år 2017 en förlust efter finansiella intäkter och kostnader. De kunde 
redovisa ett nollresultat för att man hade en obeskattad reserv från tidigare år. Nu kvarstår 
bara 1,4 mnkr av denna reserv och den kommer med all sannolikhet att utnyttjas för att 
klara resultatet för år 2018. Detta innebär att Laxå Vatten AB för att kunna klara av en ökad 
kostnad behöver öka sina taxor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunal borgen Laxå Vatten
 PM - Laxå Vatten AB:s begäran om ökat borgensåtagande 2019
 Laxå Vatten AB  § 18-30 styrelsemöte 2018-12-12 Laxå Vatten AB utökat borgensåtagande
 Bilaga 4 2018-12-12 Kommande Investeringar 2019

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att Laxå kommun såsom för egen skuld ska ingå borgen 
för Laxå Vatten AB:s låneförpliktelser i Kommuninvest, upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 30 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet ska 
beräknas på respektive skuldebrevs ursprungliga lånebelopp.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 27 – Revisionsrapport - Granskning av IT-nämnden 2018 
Dnr KS 2018-335

På uppdrag av revisorerna i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner har PwC 
granskat Sydnärkes IT-nämnd.

Enligt revisionsrapporten har revisorerna identifierat brister och lämnat förslag på åtgärder.

Sydnärkes IT-nämnd bör vidta åtgärder med anledning av granskningen och i enlighet med 
rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport granskning IT-nämnden
 Granskning av IT-verksamheten inom kommunerna i Sydnärke
 Revisionsrapport - Granskning av IT-nämnden 2018

Beslut
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot genomförd granskning av IT-nämnden och 
förutsätter att IT-nämnden vidtar åtgärder.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 28 – Taxa för hunddagis Dnr KS 2018-316

Hunddagis öppnade 5 september 2016. Tidigare taxa har varit 1500 kr/750 kr. Intäkterna 
från dagisplatserna avser att täcka kostnaderna för hyra och förbrukningsinventarier och 
ligger i linje med liknande kommunala verksamheter i grannkommunerna.

Priser/månad föreslås från den 1 mars 2019 vara:

Heltid: 1 hund 1600 kronor

Deltid: 1 hund 800 kronor

Vid plats för mer än en hund per familj: plats 2+ rabatterat till 800 kronor

Kloklippning, lätt klippning/trimning och tvätt: 100 kronor

Taxan kommer därefter att uppräknas årligen enligt konsumentprisindex (KPI). Alla 
kostnader faktureras till kunden på månadsbasis. En månads uppsägningstid och inget 
avdrag för sjukfrånvaro/semester från platsen, utan man betalar 12 månader/år.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för hunddagis

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta taxan för Hunddagis.

Kommunstyrelsen får i delegation att räkna upp taxan årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI).

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 29 – Medborgarförslag – Badbuss på vintern Dnr KS 2018-
186

Medborgarförslag har inkommit om att införa en badbuss. Förslaget har bakgrund i 
feriepraktiken Ungas delaktighet där förslagsställaren deltog. I en intervju som gjordes under 
praktikperioden saknade hälften av de tillfrågade en simhall i Laxå. För att i någon mån 
kompensera detta och underlätta för bland annat simträning föreslås att Laxå kommun 
bekostar en badbuss från Laxå till Hallsberg, Kumla eller Örebro 1-2 gånger i veckan under 
vintertid. Det är dock förhållandevis nära till Hallsberg och möjligheter finns att ta både buss 
och tåg till Allébadet. För exempelvis ungdomar är kostnaden 29 kr utan Länstrafikkort. Då 
en badbuss av praktiska skäl måste utgå ifrån Laxå, kvarstår resor från övriga orter i 
kommunen in till busstationen som måste göras för att kunna utnyttja den. Av praktiska, 
fördelningsmässiga och ekonomiska skäl bedöms medborgarförslaget som svårt att 
motivera.

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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget med hänvisning till 
ärendebeskrivningen.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 30 – Val av plangrupp Dnr KS 2018-268

Kommunstyrelsen har en plangrupp med fyra ordinarie ledamöter.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i plangruppen för mandatperioden 2019-2022 utses:

Bo Rudolfsson (KD)

Nils-Olof Tivemyr (C)

Kenneth Lantz (V)

Christer Johansson (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 31 – Val av miljömålsgrupp Dnr KS 2018-268

Kommunstyrelsen avvaktar val till miljömålsgruppen. Detta för att se över hur arbetet ska 
organiseras på den politiska nivån.

Paragrafen är justerad

Sida 39 av 58



Protokoll 2019-01-30 40

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 32 – Val av arbetsgrupp för ungdomspolitik Dnr KS 2018-
268

Har under förra mandatperioden benämnts styrgrupp.

Två ledamöter har varit utsedda att arbeta med denna fråga.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i arbetsgruppen för ungdomspolitik för mandatperioden 2019-2022 
utses:

Sara Pettersson (MP)

Therese Magnusson (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 33 – Val av referensgrupp SON 2017-2019 Dnr KS 2018-268

En referensgrupp för omställning SON 2017-2019 med fyra ledamöter har utsetts av 
kommunstyrelsen. Gruppen utökas till fem ledamöter.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i referensgrupp SON 2017-2019, utses till dess att projektet avslutas:

Anette Schön (KD)

Nils-Olof Tivemyr (C)

Gundega Hallinder (V)

Mbuche Lameck (M)

Anna-Liisa Törmänen (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 34 – Val av referensgrupp för kulturplan Dnr KS 2018-268

En referensgrupp med en ledamot från varje parti som finns representerade i 
kommunstyrelsen har utsetts för arbetet med att ta fram en kulturplan.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i referensgrupp för kulturplan, utses till dessa att planen finns 
framtagen:

Mats Fransson (KD)

Pernilla Reinholdsson (C)

Maud Pettersson (MP)

Mikael Wallin (M)

Kenneth Lantz (V)

Therese Magnusson (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 35 – Val av referensgrupp för kostpolitisktprogram Dnr KS 
2018-268

En referensgrupp med en ledamot från varje parti som finns representerade i 
kommunstyrelsen har utsetts för arbetet att ta fram ett kostpolitiskt program.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i referensgrupp för kostpolitiskt, program, utses till dess att 
programmet finns framtaget:

Lillian Johansson (KD)

Paul Särnholm (C)

Sara Pettersson (MP)

Kenth Gustafsson (S)

Klas-Göran Vilgren (V)

Bengt-Göran Fredriksson (M)

 

Vidare beslutas att ersättning för förlorad förtjänst, arvode samt reseersättning betalas ut 
för de ledamöter som deltar på Länsstyrelsen konferens den 26 februari 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 36 – Val av gode män för fastighetsbildningsfrågor Dnr KS 
2018-268

Kommunen ska utse gode män för fastighetsbildningsfrågor. Under förra mandatperioden 
var det tre ordinarie och en ersättare utsedda.

Beslut
Till gode män för fastighetsbildningsfrågor för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Ingemar Schön (KD)

Paul Särnholm (C)

Christer Johansson (S)

Ersättare:

Mats Fransson (KD)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 37 – Val av röstombud till Gullspångsälvens 
vattenvårdsförbund Dnr KS 2018-268

Kommunen utser ett ordinarie ombud och en ersättare till Gullspångsälven 
vattenvårdsförbund.

Sara Pettersson (MP) föreslår Nils-Olof Tivemyr (C) som ordinarie ombud.

Ylva von Scheele (M) föreslår Ylva von Scheele (M) som ersättare. Therese Magnusson (S) 
föreslår Olavi Mustonen (S) som ersättare.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag som ersättare. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen utser Olavi Mustonen (S).

Votering
Votering begärs och genomförs som sluten omröstning. Omröstningen utfaller med 6 röster 
på Olavi Mustonen (S), 4 röster på Ylva von Scheele (M) och 1 blank röst.

Beslut
Till röstombud för Gullspångsälvens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022 
utses:

Ordinarie:

Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:

Olavi Mustonen (S)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 38 – Val av röstombud till Hjälmarens vattenvårdsförbund 
Dnr KS 2018-268

Kommunen utser ett ordinarie ombud och en ersättare till Hjälmarens vattenvårdsförbund.

Sara Pettersson (MP) föreslår Nils-Olof Tivemyr (C) som ordinarie ombud.

Ylva von Scheele (M) föreslår Ylva von Scheele (M) som ersättare. Therese Magnusson (S) 
föreslår Olavi Mustonen (S) som ersättare.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag som ersättare. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen utser Ylva von Scheele (M) som ersättare.

Votering
Votering begärs och genomförs som sluten omröstning. Omröstningen utfaller med 6 röster 
på Ylva von Scheele (M), 2 röster på Olavi Mustonen (S) och 3 blanka röster.

 

Beslut
Till ombud för Hjälmarens vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:

Ylva von Scheele (M)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 47

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 39 – Val av röstombud till Hopajola Dnr KS 2018-268

Kommunen utser ett ordinarie ombud och en ersättare till Hopajola.

Beslut
Till ombud för Hopajola för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:

Eva Hermansson (S)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 48

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 40 – Val till lokalt brottsförebyggande råd Dnr KS 2018-268

Kommunstyrelsen föreslås ta bort denna politiskt tillsatta grupp. Det sker till förmån för den 
referensgrupp som utsetts av kommunstyrelsen i november 2018.

Beslut
Gruppen tas bort till förmån för referensgrupp BRÅ.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 49

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 41 – Val till kommunala samverkansrådet Dnr KS 2018-268

Kommunstyrelsen föreslås avvakta val till kommunala samverkansrådet.

Två organisationer har inkommit med förslag till ledamöter.

Beslut
Kommunstyrelsen avvaktar val till kommunala samverkansrådet.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 50

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 42 – Val till demokratinätverket Dnr KS 2018-268

Kommunen har utsett en ordinarie ledamot och en ersättare i demokratinätverket.

Beslut
Till ledamöter demokratinätverket för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Sara Pettersson (MP)

Ersättare:

Geoffrey Lameck (M)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 51

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 43 – Val av ombud till Föreningen Sveriges Ekokommuner 
Dnr KS 2018-268

Kommunen är medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

Kommunen utser ett ordinarie ombud och en ersättare till föreningen Sveriges 
Ekokommuner.

Beslut
Till ombud för föreningen Sveriges Ekokommuner för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Sara Pettersson (MP)

Ersättare:

Ylva von Scheele (M)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 52

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 44 – Val till regionala samverkansrådet Dnr KS 2018-268

Kommunen har två ordinarie ledamöter i Regionala samverkansrådet.

Sara Pettersson (MP) föreslår Bo Rudolfsson (KD) som ordinarie ledamot.

Kenth Gustafsson (S) föreslår Therese Magnusson (S) som ordinarie ledamot. Ylva von 
Scheele (M) föreslår Ylva von Scheele (M) som ordinarie ledamot.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag på ordinarie ledamöter. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen utser Bo Rudolfsson (KD) och 
Therese Magnusson (S) som ordinarie ledamöter.

Beslut
Till ordinarie ledamöter i Regionala samverkansrådet för mandatperioden 2019-2022 utses:

Bo Rudolfsson (KD)

Therese Magnusson (S)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 53

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 45 – Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning 
och kompetensförsörjning Dnr KS 2018-268

Kommunen har en ordinarie ledamot och en ersättare i specifika samverkansrådet för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning.

Sara Pettersson (MP) föreslår Thorbjörn Bäckrud (KD) som ordinarie ledamot.

Kenneth Lantz (V) föreslår Klas-Göran Vilgren (V) som ersättare. Ylva von Scheele (M) 
föreslår Geoffrey Lameck (M) som ersättare.

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag som ersättare. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen utser Klas-Göran Vilgren (V) som ersättare.

Beslut
Till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning för 
mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Thorbjörn Bäckrud (KD)

Ersättare:

Klas-Göran Vilgren (V)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 54

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 46 – Val till specifika samverkansrådet för folkhälsa Dnr KS 
2018-268

Kommunen har en ordinarie ledamot och en ersättare i specifika samverkansrådet för 
folkhälsa.

Beslut
Till specifika samverkansrådet för folkhälsa för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Nils-Olof Tivemyr (C)

Ersättare:

Kenth Gustafsson (S)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 55

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 47 – Val till specifika samverkansrådet för social välfärd 
och vård Dnr KS 2018-268

Kommunen har en ordinarie ledamot och en ersättare i specifika samverkansrådet för social 
välfärd och vård.

Beslut
Till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård för mandatperioden 2019-2022 
utses:

Ordinarie:

Anette Schön  (KD)

Ersättare:

Mbuche Lameck (M)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 56

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 48 – Val till specifika samverkansrådet för kultur Dnr KS 
2018-268

Kommunen har en ordinarie ledamot och en ersättare i specifika samverkansrådet för kultur.

Beslut
Till specifika samverkansrådet för kultur för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Arne Augustsson (C)

Ersättare:

Therese Magnusson (S)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 57

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 49 – Val av ombud till Mälardalsrådet Dnr KS 2018-268

Kommunen är medlem i Mälardalsrådet.

Kommunen får utse två ordinarie ombud och två ersättare till Mälardalsrådet.

Beslut
Till ombud för Mälardalsrådet för mandatperioden 2019-2022 utses:

Ordinarie:

Bo Rudolfsson (KD)

Ylva von Scheele (M)

Ersättare:

Sara Pettersson (MP)

Kenneth Lantz (V)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-30 58

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 50 – Val av ombud till Små kommuner i samverkan 
(SMÅKOM) Dnr KS 2018-268

Kommunen är medlem i Små kommuner i samverkan (SMÅKOM).

Kommunen kan utse ett ordinarie ombud och en ersättare till föreningen Små kommuner i 
samverkan.

Beslut
Till ombud för Små kommuner i samverkan (SMÅKOM) för mandatperioden 2019-2022 
utses:

Ordinarie:

Bo Rudolfsson (KD)

Ersättare:

Sara Pettersson (MP)

Paragrafen är justerad
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