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Protokollet innehåller paragraferna §§110-121
Ordförande

_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Klas-Göran Vilgren
Maud Pettersson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2018-09-19

Datum för överklagan

2018-09-20

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2018-10-11

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121

Justerare signatur

Upprop
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl.
Försäljning av tomter vid Västra Laxsjön
Rapport ej verkställda beslut 2018
Medborgarförslag om trädskulptur - svar
Interpellation gällande dammar i Laxå kommun - ställd till kommunstyrelsens
ordförande
Enkel fråga om tavlor från Grevesmühlen
Avslutning

Utdragsbestyrkande
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§ 110 - Upprop

Efter förrättat upprop antecknas 28 ledamöter som närvarande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 111 - Val av justerare

Till justerare utses Klas-Göran Vilgren (V) och Maud Pettersson (MP).
Justering sker den 20 september klockan 9.30.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 112 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 113 – Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat Dnr KS 2018-126

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I
den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med
Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Laxå kommuns borgensåtagande kommer således
inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för
medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests
verksamhet är det av mycket stor vikt att Laxå kommun innan borgensförbindelsens
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges
nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter
undertecknar en separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Se bifogat
dokument. Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt
av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Laxå kommun undertecknade Regressavtalet
den 20 juni 2011 och Garantiavtalet den 20 juni 2011. Även dessa avtal riskerar att bli
ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan
angivits för borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 144 Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Tjänsteskrivelse - Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
Skrivelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bekräfta borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt
fullmakt att kommunicera borgensförbindelse enligt följande punkter;
Härmed bekräftas
- att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Laxå
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller;
- att Kommuninvest äger företräda Laxå kommun genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer;
- att regressavtalet undertecknat av Laxå kommun den 20 juni 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt
- att garantiavtalet undertecknat av Laxå kommun den 20 juni 2011, vari Laxå kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 114 – Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke Dnr KS
2018-144
Sedan 2010 bedrivs överförmyndarverksamheten i Laxå kommun inom ramen för ett
gemensamt överförmyndarkansli i Sydnärke. Kansliet har haft sin placering i Kumla kommun
och samarbetet har skett genom avtalssamverkan. På detta sätt har alla deltagande
kommuner kunnat stärka sin kompetens och minska sårbarheten jämfört med om varje
enskild kommun skulle sköta dessa uppgifter själv.
För att förbättra samarbetet ytterligare föreslås att en gemensam överförmyndarnämnd
bildas med representanter från varje kommun, något som även revisionen påtalat genom
förslag i sin granskning. Detta har utretts under våren 2018 och nu läggs förslag att bilda en
gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och
Kumla.
Det finns flera fördelar med att inrätta en gemensam överförmyndarnämnd. Exempelvis bör
en gemensam nämnd bidra till en mer enhetlig och tydlig handläggning vilket ökar
rättssäkerheten. Handläggare och förtroendevalda som fått tillfälle att lämna synpunkter
under utredningen är övervägande positiva till en gemensam nämnd. Den samlade
bedömningen är att en gemensam överförmyndarnämnd bör inrättas.

Beslutsunderlag









Justerare signatur

Kommunstyrelsen § 145 Gemensam överförmyndarnämnd i Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Gemensam överförmyndarnämnd
Utredning
Bilaga 1 utdrag ärendehandbok
Bilaga 2 förslag överenskommelse
Bilaga 3 förslag till reglemente
Bilaga 4 förslag till delegationsordning
Bilaga 5 förslag till dokumenthanteringsplan

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning fullmäktige i övriga fyra kommuner
fattar samma beslut,
1. inrätta en gemensam överförmyndarnämnd med Askersund, Hallsberg, Kumla och
Lekebergs kommuner från och med 1 januari 2019,
2. anta reglemente för Sydnärke överförmyndarnämnd,
3. godkänna överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd, och uppdra till
kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna överenskommelsen som
gäller från och med 1 januari 2019 och ersätter tidigare avtal om samverkan (Samarbetsavtal
om gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 115 – Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl. Dnr KS 201867
Syftet med detaljplaneändringen är att minska andelen prickmark för att möjliggöra utökade
byggrätter. Den prickade marken utgjorde tidigare ett säkerhetsavstånd till den dåvarande
kraftledningsgatan som löpte genom området. Ledningarna är nu markförlagda varvid
prickmarkens tidigare syfte är inaktuellt.

Beslutsunderlag







Kommunstyrelsen § 148 Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl.
Tjänsteskrivelse - Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m fl
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse

Beslut
Ändring av detaljplan, byggnadsplan för del av Finnerödja samhälle, Laxå kommun, Örebro
län antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 116 – Försäljning av tomter vid Västra Laxsjön Dnr KS
2018-241
Laxå kommun har fått ett erbjudande om att sälja 12 av de totalt 24 tomterna vid Västra
Laxsjön från Laxåföretaget Mellansjö Bygg AB. Företaget erbjuder kommunen 1 200 000 kr
om kommunen tar kostnaden för avstyckning. Vår beräkning är att avstyckningskostnaden är
cirka 200 000 kronor. I erbjudandet ingår också att kommunen åtar sig att bygga vägen i
området inklusive den infrastruktur som ska grävas ner, t..ex. VA, el m m. Kostnaden för
vägen ska delvis täckas av köpeskillingen för tomterna. Företaget betalar anslutningsavgift
för VA. Kvar finns sedan ytterligare 12 tomter att säljas som också ska täcka kostnaden för
vägen.
Kommunfullmäktige fastställde tomtpriset närmast sjön till 230 000 kr per tomt, men
tomterna har stått osålda sedan de togs fram för ca 8 år sedan, så därför får detta
erbjudande anses som en bra möjlighet att få igång byggnationen på området och därmed
möjlighet till nya invånare.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsen § 151 Försäljning av tomter vid Västra Laxsjön
Tjänsteskrivelse - Försäljning av tomter Västra Laxsjön

Beslut
Erbjudandet på 1 200 000 kr för 12 av totalt 24 tomter vi Västra Laxsjön från Mellansjö Bygg
AB antas. Kommunen svarar för Lantmäteriets avstyckningskostnader, byggnation av väg
med nedgrävd infrastruktur för VA och el samt gatubelysning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 117 – Rapport ej verkställda beslut 2018 Dnr KS 2018-244

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skickat information till biståndshandläggarna
gällande ny rapporteringsperiod för ej verkställda beslut.
Kommuner är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre
månader efter beslut. På motsvarande sätt ska kommunen också rapportera om en insats
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Inrapporteringsperioderna från och med 2018 är:
• 1-30 april 2018 – för första kvartalet 2018
• 1 juli – 31 augusti 2018 – för andra kvartalet 2018
• 1-31 oktober 2018 – för tredje kvartalet 2018
• 1-31 januari 2019 – för fjärde kvartalet 2018
Rapporteringen till IVO görs av biståndshandläggaren vie e-tjänst eller via traditionella
blanketter.
En sammanställd rapport delges sedan till social- och omsorgsnämnden, kommunfullmäktige
samt kommunens revisorer.
Den 16 augusti 2018 gjordes den första inrapporteringen för år 2018, av
biståndshandläggarna till IVO. På grund av tekniska problem har ingen rapportering kunnat
ske tidigare under året till IVO.
Av sammanställningen framgår att det finns nio beslut under året som inte kunnat
verkställas i tid. Av dessa är nu sju verkställda och två kvarstår som ej verkställda, båda inom
äldreomsorgen.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



Social- och omsorgsnämnden § 77 Rapport ej verkställda beslut 2018
Rapport ej verkställda beslut till och med 16 augusti 2018

Beslut
Rapporten är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 118 – Medborgarförslag om trädskulptur - svar Dnr KS
2018-92
I ett medborgarförslag föreslås att trädstubben vid Laxå stations östra gavel skulpteras av en
konstnär. Förslagsställaren pekar på inspiration från Stadsparken i Örebro där trädstubbar
skulpterats med motiv från Örebro stad såsom slottet och Svampen. I det inkomna förslaget
nämns motsvarande motiv i Laxå såsom vattentornet, Ramunderboda kyrka, Lassanå
herrgård och laxfontänen. Syftet är att skapa ett blickfång över Laxå kommun för besökare.
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen § 147 Medborgarförslag om trädskulptur - svar
Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om trädskulptur
Medborgarförslag om trädskulptur

Beslut
Intentionerna i medborgarförslaget bifalls. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram
förslag på lämpligt utförande och genomföra arbetet under 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 119 – Interpellation gällande dammar i Laxå kommun ställd till kommunstyrelsens ordförande Dnr KS 2018-231
Ledamot Ylva von Scheele (M) har i interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt
frågor om utrivning av dammar i Laxå.

Beslutsunderlag



Interpellation gällande dammar i Laxå kommun
Interpellationssvar - Vattnet är viktigt för Laxå

Beslut
Interpellationen är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120 – Enkel fråga om tavlor från Grevesmühlen Dnr KS
2018-243
Ledamot Therese Magnusson (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt frågan om var
de tavlor som överlämnats av Grevemühlen placerats.

Beslutsunderlag


Enkel fråga om tavlor från Grevesmühlen

Beslut
Frågan är besvarad.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121 - Avslutning

Detta sammanträde är det sista planerade för denna mandatperiod.
Ordförande Arild Wanche (KD) tackar ledamöterna för allt gott samarbete under denna
mandatperiod. Ett särskilt tack till de som ingått i presidiet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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