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Justerare signatur

Godkännade av dagordning
Val av justerare
Årsredovisning 2017 kommunstyrelsen
Ekonomisk uppföljning februari 2018
Aktivitetsplats Bodarneparken
Bidrag till Laxå brukshundsklubb
LONA-projekt utanför Hasselfors
Bidrag badplats Sandviken
Handlingsplan Hasselfors utvecklingsplan
Åtgärder Kvarndammen i Finnerödja
Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Revidering av handlingsplan för våldsbejakande extremism
Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl.
Delegationsbeslut 2018
Rapporter 2018
Meddelanden 2018
Överföring av kostverksamheten till kommunstyrelsen
Årsredovisning Laxå kommun 2017
Årsredovisning 2017 Sydnärkes byggnämnd
Årsredovisning 2017 - AB Laxåhem
Årsredovisning 2017 - Laxå Kommunfastigheter AB
Årsredovisning 2017 - Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2017 - Laxå Värme AB
Ägardirektiv Laxå Kommunfastigheter AB
Ägardirektiv AB Laxåhem
Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med kanalen - svar

Utdragsbestyrkande
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§ 46 - Godkännade av dagordning

Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47 - Val av justerare

Till justerare utses Therese Magnusson (S).
Justering sker den 29 mars.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 48 – Årsredovisning 2017 kommunstyrelsen Dnr KS 201769
Kommunstyrelsen redovisar i princip ett nollresultat (-33 tkr). De flesta enheterna redovisar
ett mindre överskott. Under 2017 har verksamheterna budgeterat en gemensam
planeringsreserv för att användas till gemensamma oförutsedda utgifter eller extra
satsningar för kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsens redovisar investeringsutgifter på 3,5 mnkr för år 2017. Det är 1,6 mnkr
mindre än budget. Under året beslutade kommunstyrelsen att satsa på kanalisering på
landsbygden i samverkan med regionala bidrag.

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Årsredovisning kommunstyrelsen 2017
Komunstyrelsen Årsredovisning 2017
Sydnärkes miljönämnd § 3 Årsredovisning 2017 Sydnärkes miljönämnd
Årsredovisning 2017 Sydnärkes miljönämnd
Barn- och utbildningsnämnden § 16 Årsredovisning 2017
Social- och omsorgsnämnden § 20 SON Social- och omsorgsnämndens årsredovisning 2017
Social- och omsorgsnämndens årsredovisning 2017

Beslut
Upprättad årsredovisning för kommunstyrelsen 2017 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen för att ingå i kommunens årsredovisning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49 – Ekonomisk uppföljning februari 2018 Dnr KS 2018-77
Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk uppföljning till och med februari 2018.
Uppföljningen omfattar Laxå kommun totalt samt kommunstyrelsen.
Det ekonomiska resultatet till och med februari redovisar ett överskott på +6,2 mnkr. För
motsvarande period föregående år var resultatet 11,8 mnkr. Kostnaderna och intäkterna är
inte helt periodiserade vilket innebär att resultaten för innevarande år och föregående år
inte är helt jämförbara. Det är endast i tertialuppföljningen och i delårsrapporten som
periodisering av intäkter och kostnader görs fullt ut vilket ger perioderna ett mer rättvisande
resultat. Budgetavvikelsen är + 5,3 mnkr efter två månader. Resultatet på årsbasis är
budgeterat till 6,8 mnkr.
Det höga budgetöverskottet förklaras med att de extra välfärdsmedlen som tilldelats
nämnderna inte ännu har hunnits förbrukats, främst för kommunstyrelsens verksamheter.
Ett högre kostnadsutfall förväntas under årets senare del. Det är främst barn- och
utbildningsnämnden som redovisar ett större prognostiserat underskott vid årets slut. Detta
beror på att nämnden redan vid årets början var underfinansierad. Nämnden har fattat
beslut om att återkomma med åtgärder i samband med nämndsammanträdet i april.
Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 1,5 på grund av bättre utfall av
finansnettot samt att oförutsedda medel ej förbrukats. Totalt når kommunen inte upp till
resultatmålet efter februari månads uppföljning. Prognosen är dock preliminär och kommer
efter åtgärder att förändras under året.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning februari 2018
Ekonomisk uppföljning Laxå kommun februari 2018

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med februari 2018 för Laxå kommun och
kommunstyrelsen godkänns.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50 – Aktivitetsplats Bodarneparken Dnr KS 2018-89
För att tillskapa en mötesplats för alla åldrar i centrala Laxå har ett förslag på
allaktivitetsplats tagits fram. Allaktivitetsparken anläggs i Bodarneparken nära torget.
Utformningen av platsen har gjorts i en process med många delaktiga utifrån förslag som
tagits fram av leverantörer.
Förslaget innehåller en större klätterlek än ursprungsförslaget vilket gör att kostnaden blir
cirka 300 000 kronor högre än det takpris leverantörerna fått utgå från. Kostnaden för
Aktivitetsplats Bodarneparken är totalt cirka 1 300 000 kronor, men AB Laxåhem
delfinansierar projektet med 300 000 kronor vilket betyder att kostnaden för kommunen blir
1 000 000 kronor. Dessa medel finns avsatta i 2018 års budget, vara 700 000 kronor är
avsatta i kommunfullmäktiges investeringsbudget och övriga kostnader belastar
investeringsmedel avsatta till kommunstyrelsens förfogande.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att ärendet går vidare till kommunfullmäktige för att där besluta
om kostnadsökningen.
Therese Magnusson (S) yrkar på tillägget att det även byggs en barngungställning,
barnkarusell samt att sandlådan flyttas.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag, bifall till Therese Magnussons (S)
tilläggsförslag samt avslag till Ylva von Scheeles (M) förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag. Ylva von Scheele (M) förslag att ärendet ska
vidare till kommunfullmäktige för beslut, Therese Magnusson (S) tilläggsyrkande samt Bo
Rudolfssons (S) förslag till bifall till förvaltningens förslag och till Therese Magnusson (S)
tilläggsförslag.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordförande ställer frågan om förvaltningens förslag kan antas och finner att
kommunstyrelsen beslutar så. Ordförande ställer frågan om Therese Magnusson (S)
tilläggsyrkande antas och finner att kommunstyrelsen beslutar så. Ordförande ställer frågan
om Ylva von Scheeles (M) förslag att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige och finner
att kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Aktivitetsplats Bodarneparken
Bilaga - Aktivitetsplats Bodarneparken

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att bygga
Aktivitetsplats Bodarneparken i enlighet med av Laxå Kommunfastigheter ABs framtagna
underlag med tillägget att det även byggs en barngungställning, barnkarusell samt att
sandlådan flyttas. Kostnaden som inte ryms inom det av kommunfullmäktige anslagna
medlen, 300 tkr, belastar de anslagna inversteringsmedlen till kommunstyrelsens
förfogande.

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51 – Bidrag till Laxå brukshundsklubb Dnr KS 2018-73
Laxå Brukshundsklubb lades efter många års verksamhet ned år 2016. Nu har ett antal
eldsjälar startat upp klubben igen och med högt ställda ambitioner.
Representanter för klubben har träffat tjänstepersoner på kommunen och då beskrivit
verksamheten och allt de vill göra och utveckla. I samband med besöket framfördes en fråga
om kommunen kan stödja klubben ekonomiskt i ett nystartsläge.
De sammanlagda önskemålen är kostnadsberäknade till cirka 70 000 kronor.
Idag har klubben 40 medlemmar, trots att den är helt nystartad, och man siktar på att inom
en snar framtid nå cirka 150 medlemmar.
Verksamheten utgår från klubbstugan vid Mosjön.
En brukshundsklubbs verksamhet är positiv ur flera perspektiv. Ett hundägande som intresse
är att betrakta som friskvård. Hundägandet når också delvis andra grupper än de som de
idrottsinriktade föreningarna når och som kommunen stödjer på andra sätt. Inte minst gäller
det yngre flickor. Klubben har dessutom en uttalad vilja att satsa just på
ungdomsverksamheten.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Laxå Brukshundsklubb
Ansökan från Laxå Brukshundklubb

Beslut
Laxå Brukshundsklubb beviljas 70 000 kronor i bidrag till verksamheten.
Finansiering sker från konto: ansvar 300 verksamhet 630 aktivitet 127, ytterområden.

Paragrafen är justerad
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52 – LONA-projekt utanför Hasselfors Dnr KS 2018-75

LONA-bidrag kan man söka hos länsstyrelsen och få 50 % i bidrag till lokala natur- och
friluftsprojekt. Syftet är att främja lokala projekt, gärna i samarbete med föreningar och
andra lokala aktörer. Ett projekt kan drivas helt av en extern aktör, men bidraget måste
sökas genom en kommun. Laxå kommun har arbetet med LONA-projekt i många år,
exempelvis tas just nu en naturguide för kommunen fram.
Regeringen har nu anslagit en stor summa pengar som ska användas för våtmarksprojekt.
Dessa distribueras genom LONA-systemet, men ges ut med upp till 90 % i bidrag av
totalkostnaden för ett projekt. Ansökningsperioden för detta ”våtmarks-LONA” tar slut den
10 april.
Hammarsjön i Hasselfors har en gång i tiden varit slåttermark som man (1960-1970) gjorde
om till en grund fågelsjö genom att dämma igen Stavåns utlopp till Teen. Det grävdes ur
gropar för att lägga upp massorna till häckningsöar för änder. Det blev ett rikt fågelliv och
man fick rensa sly för att hålla marken öppen.
För cirka 2 år sedan tog man bort dämmet, då det både var olagligt och blev ett
vandringshinder för fisk. I Stavån finns öring och ån har en jättefin meandring (förutom de
rätade sista km ut till Teen). Vår och höst är området översvämmat, men området riskerar
att växa igen och på de häckningsöar som man gjorde är det nu buskar med sly.
Tanken nu är att återskapa de rika naturvärdena som fanns på slåttermarkerna genom att
släppa på betande kor för att hålla markerna öppna från sly. De gropar som man grävde för
att skapa häckningsöar föreslås grävas igen eller släntas ur för att göra det säkert för korna.
De vattensamlingar som blir kvar och släntas av utgör också en god miljö för groddjur. För
att återfå åns värdefulla och naturliga meandring före utloppet i Teen kommer schaktning
att behövas. Hårklomossa, en rödlistad art som Sverige har ett internationellt ansvar för,
finns i området och kan växa på en del buskar. De buskar med hårklomossa kommer sparas
och gynnas av naturliga vattenflöden.
Hela projektet kostnadsberäknas till cirka 2 miljoner kronor. Hopajola har sagt att de bidrar
med 50 000 kronor. Miljöförvaltningens arbetstid beräknas motsvara cirka 50 000 kronor.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Detta betyder att kommunens bidrag beräknas till cirka 100 000 kronor.
Utöver positiva effekter på fågelliv och biologisk mångfald kan dessa insatser tydligt kopplas
till Hasselfors Utvecklingsplan och ambitionen att utveckla förutsättningar för naturturism.
Det går också att koppla insatserna till Laxå kommuns varumärke och Tiveden
Ekoturismområde.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - LONA-projekt utanför Hasselfors

Beslut
Laxå kommun godkänner och ansöker om LONA-bidrag avseende återskapande av fågelsjön
Hammarsjön utanför Hasselfors.
Finansiering sker från konto: ansvar 300 verksamhet 630 aktivitet 127, ytterområden.

Ylva von Scheele (M) deltar ej på grund av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53 – Bidrag badplats Sandviken Dnr KS 2018-74

I naturguiden som görs av Miljöförvaltningen finns alla natursköna guldkorn med. Ett av
guldkornen som lokaliserats är Sandviken badplats vid sjön Skagern. Sandviken ligger på
privat mark och har vid flera tillfällen råkat ut för skadegörelse och nedskräpning, vilket fått
till följd att markägaren inte var intresserad av att området skulle finnas med i naturguiden.
Ett möte med ägarna ägde rum i början av mars som utmynnade i ett förslag till avtal som
skulle möjliggöra att Sandvikens badplats finns med i naturguiden.
Vid mötet med ägarna till badplatsen Sandviken, framkom en mängd problem som bara
kostat markägarna en massa pengar och arbete. En vägbom vid parkeringen har stulits.
Istället lades stora stenar på vägen som skulle skydda mot fordonstrafik på stranden, men de
flyttades. I övrigt förekommer allmän nedskräpning och grenar har sågats ner från fina tallar
för att användas till eldning.
För att markägarna inte skall belastas på grund av att kommunen gärna vill ha med en av de
riktiga ”pärlorna” i naturguiden så ställer markägarna följande önskemål på kommunen:
• En ny vägbom
• Dikning, bärlager och väggrus
• Sophämtning
• P-skylt
• Skyltar med information
Genom att få med denna plats i naturguiden, samt att tillgängliggöra platsen, så bidrar
kommunen till civilsamhällets utveckling med nya naturupplevelser och ger även fler
människor möjligheter till rekreation och bidrar på så sätt också till en bättre folkhälsa.
Yrkanden
Klas- Göran Vilgren (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två yrkanden. Avslagsyrkande från Klas-Göran Vilgren (V) och
bifallsyrkande från Bo Rudolfsson (KD). Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Iordningsställande av Sandviken

Beslut
100 000 kr anslås för iordningsställande av badplatsen Sandviken enligt förslag.
Kostnaden belastar konto: ansvar 300 verksamhet 630 aktivitet 127, ytterområden.

Reservation
Klas-Göran Vilgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54 – Handlingsplan Hasselfors utvecklingsplan Dnr KS
2018-83
På uppdrag från kommunstyrelsen har en utvecklingsplan tagits fram för Hasselfors under år
2017. Utvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige i början av år 2018.
För att förverkliga utvecklingsplanen har en handlingsplan tagits fram.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Handlingsplan Hasselfors utvecklingsplan
Handlingsplan Hasselfors utvecklingsplan

Beslut
Handlingsplan till Hasselfors utvecklingsplan antas. Planen ska följas upp i början av år 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 16 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 55 – Åtgärder Kvarndammen i Finnerödja Dnr KS 2016-177

På uppdrag av Länsstyrelsen har företaget ”Haddåns Vatten och Fiskevård”, genomfört en
studie av de möjligheter som finns för att skapa vägar för fiskvandring från Skagersolmsån
och vidare upp mot Kvarndammen.
I januari 2017 anordnade Laxå kommun och Länsstyrelsen en informationskväll i Finnerödja,
där representant från "Haddåns Vatten och Fiskevård" medverkade och föredrog tre olika
alternativ för fiskvandring. Cirka 60 Finnerödjabor deltog på mötet. Efter en lång diskussion
och frågor från åhörarna enades man om att fisktrappan är det sämsta alternativet. En
omröstning för de övriga två alternativen gjordes genom handuppräckning. Förslaget om ett
omlöp vann en stark majoritet då endast ett par personer röstade för utrivning.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Förstudie Kvarndammen Finnerödja
Förstudie Kvarndammen

Beslut
Laxå kommun ansöker hos Mark- och Miljödomstolen om att anlägga ett omlöp (fiskväg) vid
Kvarndammen i Finnerödja.
Den del av kostnaden för ansökan som inte är bidragsberättigad, 60 000 kronor, finansieras
med medel från konto: ansvar 300 verksamhet 630 aktivitet 127, ytterområden.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56 – Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad
politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU
2017:95) Dnr KS 2018-8
För att stimulera tillkomsten av fler turistbäddar i landsbygdens naturturismföretag önskar
Laxå kommun en skrivning om att regeringen bör komma med förslag på hur
investeringsstöd kan ges till mindre besöksnäringsföretag på landsbygden.
Kommunen önskar ett tillägg på sidan 133 med en betoning av att fiberutbyggnaden
påskyndas på landsbygden så att naturturismföretagen kan verka samt att regeringen vidtar
åtgärder där marknadskrafterna eller bidragssystemen inte räcker till.
Det är svårt för praktikanter respektive potentiella medarbetare att ta sig till och från
landsbygdens arbetsplatser när kollektivtrafik saknas eller är bristfällig och vi önskar därför
en skrivning om att regeringen bör komma med förslag på hur kollektivtrafiken kan anpassas
till naturturismföretagens behov av arbetskraftsförsörjning.
Vidare föreslår vi att regeringen tittar på möjligheten att med modern digital teknik och
beprövade logistikkunskaper samordna varu- och paketleveranser till landsbygden med
persontransporter.
Kommunen föreslår också att upphandlingskravet på kollektivtrafiken skärps så att cykel
alltid kan medtas ombord på tåg och buss.
Det finns oklarheter om turismföretag kan transportera gäster och vi föreslår därför att en
utredning bör tillsättas skyndsamt för att bringa klarhet i detta.
Till sist föreslår kommunen att regeringen utvecklar Sveaskogs ägardirektiv till att ta större
hänsyn till besöksnäringen och att denna hänsyn inte bara omfattar Ekoparkerna utan också
andra områden med naturturism.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att följande tillägg görs i remissvaret: Hänsyn måste tas till
markägaren vad gäller naturturism. Naturturismverksamhet ryms inte alltid inom
allemansrätten. Markägaren ska vara helt införstådd med vad turismföretagets verksamhet
innebär därefter bör en reglering gällande ekonomisk ersättning för skador och slitage ske.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag från förvaltningen med ett tilläggsförslag från Ylva
von Scheele (M). Ordförande ställer frågan om förslag till remissvar kan bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar så. Ordförande ställer frågan om Ylva von Scheeles (M)
tilläggförslag kan bifallas och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Remissvar av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar
turism och växande besöksnäring SOU 2017:95
Förslag till remissvar
Missiv - Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och
växande besöksnäring (SOU 2017:95)
Remiss av betänkande Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande
besöksnäring SOU 2017:95

Beslut
Förslag till remissvar antas efter följande tillägg: Hänsyn måste tas till markägaren vad gäller
naturturism. Naturturismverksamhet ryms inte alltid inom allemansrätten. Markägaren ska
vara helt införstådd med vad turismföretagets verksamhet innebär därefter bör en reglering
gällande ekonomisk ersättning för skador och slitage ske.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 19 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 57 – Revidering av handlingsplan för våldsbejakande
extremism Dnr KS 2018-49
Handlingsplan för våldsbejakande extremism har reviderats. Uppföljning av handlingsplanen
visar att mycket arbete med frågan sker kontinuerligt i ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Revidering av handlingsplan för våldsbejakande extremism
Förslag till handlingsplan för våldsbejakande extremism

Beslut
Reviderat förslag av handlingsplan för våldsbejakande extremism antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 20 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 58 – Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl. Dnr KS 2018-67
Boende på fastigheterna på Eriksgatan 2-12 och Sågbrogatan 13, 26-30 har en önskan att få
en ändring i gällande plan (818-FIN-869) avseende prickmark på sina fastigheter.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Ändrad detaljplan Finneskog 21:6 m.fl.
Karta Finneskog 21:7 m.fl
Karta Finneskog 21:7

Beslut
Ändring av detaljplanen enligt förslaget ska genomföras. Arbetet med planändring av
rubricerade fastigheter beställs av Sydnärkes byggförvaltning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 59 – Delegationsbeslut 2018 Dnr KS 2018-1
Delegationsbeslut för perioden 2018-02-16 -- 2018-03-19 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2018-02-16 -- 2018-03-18

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 22 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 60 – Rapporter 2018 Dnr KS 2018-2
* Skriftlig återrapport om servicelagets taxa delges kommunstyrelsen.
* Harry Lundin, kommunchef, rapporterar om hur arbetet med utvecklingsplan Finnerödja
gått. Bland annat har en skylt satts upp med texten: Välkommen till Finnerödja, porten till
Tiveden.
* Bo Rudolfsson (KD) informerar om att det kommer att vara tågmöte den 24 april.
* Hans Traav rapporterar att kommunen beviljats medel till att rusta upp motionsspåret i
Finnerödja samt för att arbeta med att anlägga vandrings-, cykling- och ridleder vid
Tutterskulle.

Beslutsunderlag



Rapport servicelagets taxa
Rapport ungdomsforum

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 61 – Meddelanden 2018 Dnr KS 2018-3
Meddelanden
Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i Örebro län
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 18:6, 18:7, 18:8 och 18:11
Protokoll
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2018-03-31
Protokoll från specifika samverksam5rådet för folkhäls, social välfärd och vård 2018-02-09
Protokoll från regionala samverkansrådet 2018-02-08
Protokoll från Sydnärkes utbildningsförbund 2018-12-20
Protokoll från taxe- och avgiftsnämnden 2018-02-23
Protokoll från Sydnärkes byggnämnd 2018-02-08

Beslut
Meddelandena är delgivna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 62 – Överföring av kostverksamheten till kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-66

I Laxå kommun bedrivs kostverksamhet i både inom social- och omsorgsnämnden och inom
barn- och utbildningsnämnden.
I barn- och utbildningsnämnden tillagas mat i Centralskolans kök och i köket i Finnerödja
skola. Dessutom finns mottagningskök vid ett antal förskolor och på Saltängsskolan.
Inom social- och omsorgsnämnden lagas mat i ett stort antal mindre kök. Varje avdelning
planerar, köper in och lagar maten.
Nya Ramundergården inkluderar ett nytt storkök som klarar social- och omsorgsnämndens
behov. Viss enklare matlagning och servering kommer att vara kvar på de olika
avdelningarna. Syftet med ett nytt storkök är att kvalitetssäkra den mat som tillagas. Det
finns också förutsättningar att minska kostnaderna genom samordnade inköp och en
effektivare organisation. Dessutom frigörs tid från undersköterskor som därmed kan ägna
mer tid till deras kärnverksamhet.
Idag är skolchefen även kostchef inom barn- och utbildningsnämnden. Ambitionen är att
tillskapa en skolchefstjänst som innebär att fokus kan läggas på den pedagogiska
verksamheten. Det är svårt att hålla kompetens inom kostverksamhet och inköp av
råvaror/matvaror och samtidigt vara skolchef.
Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att centralisera
kostverksamheten och lägga den under kommunstyrelsen under ledning av en nyrekryterad
tjänst som kostchef.
Organisatoriskt läggs kostchefen under ekonomichefen. Det är lämpligt eftersom
kostverksamhet på denna nivå i stor utsträckning handlar om ekonomi och
upphandling/inköp. Även miljö- och lokalvårdsenheten kommer att organiseras under
ekonomichef (enheten ligger idag under utvecklingschefen).

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

Just nu pågår en process att rekrytera en måltidschef. Datum för överföring av
kostverksamheten bör därför anpassas till det datum då måltidschefen tillträder sin tjänst.
Detta görs i samråd mellan verksamheterna.
Sammanfattningsvis kommer kostverksamhetens budget uppgå till ca 7,6 – 8,6 mnkr
beroende på personalomfattningen från social- och omsorgsnämnden. Kostverksamheten
ekonomiska struktur ska vara en resultatenhet som debiterar kärnverksamheternas behov
av måltider vilket innebär att ramtilldelade medel ligger kvar på nämnderna. Under 2018
anpassas kostnadsregleringen efter tid för kostverksamhetens centralisering.
Ett antal tjänster inom barn- och utbildningsnämnden berörs också. Den kostpersonal som
idag är anställd inom barn- och utbildningsnämnden får sin anställning flyttad till
kommunstyrelsen där kostchefen blir deras chef. Totalt berörs 13 personer fördelat på 10,76
tjänster.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Överföring av kostverksamhet till kommunstyrelsen
Ekonomistruktur kostverksamhet
Protokoll CSG 2018-03-20
Barn- och utbildningsnämnden § 34 Överföring av kostverksamheten till kommunstyrelsen
Social- och omsorgsnämnden § 38 Måltidsverksamheten inom social- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överföra kostverksamheten från social- och
omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Den personal
som idag är anställd inom kostverksamheten inom barn- och utbildningsnämnden får sin
tjänst flyttad till kommunstyrelsen. För ledning av kostverksamheten rekryteras en
måltidschef. Förändringen sker den 1 september.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 63 – Årsredovisning Laxå kommun 2017 Dnr KS 2017-69
Laxå kommun har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Laxå kommun
redovisar ett positivt resultat om 15 239 tkr (år 2016, 32 437 tkr) för den egna verksamheten
och för koncernen 18 348 tkr (år 2016, 36 594 tkr). Soliditeten förbättrades avsevärt i både
kommunen och koncernen. Samtliga av kommunens helägda bolag, förutom Laxåvatten AB,
redovisar ett positivt resultat.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå kommun
Årsredovisning 2017 Laxå kommun

Beslut
Upprättad årsredovisning 2017 för Laxå kommun fastställs och överlämnas den till
kommunfullmäktige för godkännande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 64 – Årsredovisning 2017 Sydnärkes byggnämnd Dnr KS
2018-52
Sydnärkes byggnämnd har upprättat en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat för 2017 blev + 379 tkr.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Sydnärkes byggnämnd
Årsredovisning 2017 Sydnärkes byggnämnd

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 Sydnärkes byggnämnd
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 65 – Årsredovisning 2017 - AB Laxåhem Dnr KS 2018-79
AB Laxåhem har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat 2017 blev
379 tkr (år 2016, 1 369 tkr). Omsättningen uppgick till 51 875 tkr (år 2016, 52 706 tkr).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 AB Laxåhem
AB Laxåhem § 5
Årsredovisning 2017 AB Laxåhem

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för AB Laxåhem godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 66 – Årsredovisning 2017 - Laxå Kommunfastigheter AB
Dnr KS 2018-80
Laxå kommunfastigheter AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat blev 801 tkr (år 2016, 624 tkr). Omsättningen uppgick till 54 640 tkr (år 2016, 38 750
tkr).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå kommunfastigheter AB
Laxå Kommunfastigheter AB § 6
Årsredovisning 2017 Laxå Kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Laxå kommunfastigheter AB
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 67 – Årsredovisning 2017 - Laxå Vatten AB Dnr KS 2018-81
Laxå Vatten AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat blev
minus tkr -1 752 (år 2016, -677 tkr). Omsättningen uppgick till 13 683 tkr (år 2016, 14 849
tkr).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2017 Laxå Vatten AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Laxå Vatten AB godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 68 – Årsredovisning 2017 - Laxå Värme AB Dnr KS 2018-82
Laxå Värme AB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat 2017
blev 3 268 tkr (år 2016, 2 605). Omsättningen uppgick till 20 429 tkr (år 2016, 20 313 tkr)

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB
Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB

Beslut
Ärendet återremitterats på grund av att handlingarna ej varit publicerade för ledamöterna
före samanträdet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 69 – Ägardirektiv Laxå Kommunfastigheter AB Dnr KS
2018-71

Bolagsansvarig för Laxå kommun och VD för Laxå kommunfastigheter AB har utarbetat
förändringar i bolagets ägardirektiv. Den positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga
utvecklingen i företaget har medgivit att den ekonomiska relationen mellan parterna kan
utvecklas.
En ny rubrik för ägarutdelning med följande innehåll har lagts till ägardirektiven för bolaget.
”*Ägarutdelning
Kommunfastigheter AB utför arbete uteslutande till kommunens verksamhetslokaler och
publika fastigheter. En ägarutdelning fastställs till 50 procent av bolagets årliga redovisade
resultat.”
Även under rubriken ”mål för bolagets verksamhet” har en punkt tillagts med ” - upprätta en
plan för att uppnå en miljödiplomering”.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ägardirektiv Laxå Kommunfastigheter AB
Förslag till Ägardirektiv Laxå kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta att föreslagna förändringar i ägardirektiven för Laxå
Kommunfastigheter AB godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 70 – Ägardirektiv AB Laxåhem Dnr KS 2018-72
Utifrån förändrade och bättre tillämpning av lagkrav och ekonomiska förutsättningar föreslås
några förändringar i ägardirektiven för AB Laxåhem.
Följande förändringar finns beskrivna i bifogade bilagan och berör rubrikerna.
* Ändamålet med bolagets verksamhet
* Borgensavgift och avkastningskrav
* Upphandling

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ägardirektiv AB Laxåhem
Förslag Ägardirektiv AB Laxåhem

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att förändring av ägardirektiven för AB Laxåhem
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 34 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen

§ 71 – Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med
kanalen - svar Dnr KS 2017-162
Ärendet har återremitterats till förvaltningen för att höra hur näringslivet/Rastpunkt som
redan bedriver liknande verksamhet ser på ytterligare ett tillskott av ställplatser.
Hotell & restaurang Rastpunkt svarar i korthet följande:
Rastpunkt har sedan många år en inhägnad uppställningsplats för husbilar. 13 platser med
el, och möjlighet till service i olika former (restaurang, dusch, tvätt m m), allt i direkt
anslutning till bowling, naturområdet Midsommarberget, Laxån och centrum m m. Denna
kompletteras nu av den nya tömningsfickan för bussar och husbilar.
Rastpunkts uppfattning är att något ytterligare behov av uppställningsplatser ej föreligger.
Däremot behövs en förbättrad skyltning och marknadsföring av platsen, något som
Rastpunkt hoppas att man kan lösa tillsammans med kommunen.
Under våren kommer en uppsnyggning av platsen att ske, som en del av den nysatsning som
nu sker med tömningsfickan. Väljer kommunen istället att iordningställa ytterligare en
ställplats för husbilar kommer Rastpunkt sannolikt att lägga ner sin verksamhet med
ställplatser.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35 av 36

Protokoll

2018-03-28

Kommunstyrelsen
Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om ställplatser för husbilar vid Nytorget
Medborgarförslag - husbilsplatser längs med kanalen

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget.

Therese Magnusson (S) deltar ej på grund av jäv.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 36 av 36

