Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

08:30-11:35

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter
Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
Nils-Olof Tivemyr (C)
Gunnar Tingö (L)
Kenth Gustafsson (S) (2:e vice ordförande)
Eva Hermansson (S)
Therese Magnusson (S) §§72-95, §97
Christer Johansson (S)
Thorbjörn Bäckrud (KD) ersätter Anette Schön
(KD)
Lennart Eriksson (L) ersätter Sara Pettersson
(MP) (vice ordförande)
Annemo Johansson (V) ersätter Klas-Göran
Vilgren (V)
Mbuche Lameck (M) ersätter Ylva von Schéele
(M)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga
Harry Lundin (kommunchef)
Jörgen Petersén (ekonomi- och kvalitetschef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Mattias Looström (VD AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB) §85
Mats Fransson (utvecklingschef) §88, §§95-96
Tomas Dahlberg (kulturchef) §§76-77
Jessica Vidberg (enhetschef integrations- och arbetsmarknadsenheten) §81

Protokollet innehåller paragraferna §§72-97
Ordförande

_________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare

_________________________________________________________________
Eva Hermansson

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson
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Kommunstyrelsen
Laxå kommun
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-04-25

Datum för överklagan

2018-04-30

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2018-05-22

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97

Justerare signatur

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2018
Instruktion för kommunchef
Införande av enprocentsregeln vid ny-, om- och tillbyggnationer
Framtagande av kulturplan för Laxå kommun
Renovering av Postgatan
Ställplatser i centrala Laxå
Dataskyddsombud
Ensamkommande asylsökande över 18 år
Ärendebevakning kommunstyrelsen 2018
Nominering av ledamot till LAG, LEADER Mellansjölandet
Delegationsbeslut 2018
Rapporter 2018
Meddelanden 2018
Överföring av fritidsverksamheten till kommunstyrelsen
Fastställande av priser för industrimark
Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
Årsredovisning 2017 - Laxå Värme AB
Årsredovisning 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår
Årsredovisning 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid Björkhagen - svar
Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio - svar
Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 72 - Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkänns efter följande förändring:
Punkt 18 stryks
Borgensåtagande Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2017-36

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 5 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 73 - Val av justerare

Till justerare utses Eva Hermansson (S).
Justering sker den 30 april 2018 klockan 8.00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74 – Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2018 Dnr KS
2018-46
Kommunledningskontoret har arbetat fram förslag på intern kontrollområden för år 2018.
De områden som ska granskas är framtagna utifrån en värdering avseende risk och
väsentlighet. Granskningen av intern kontrollområdena ska vara klara senast den sista
december 2018 och redovisas i kommunstyrelsens årsredovisning februari 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Inter kontrollplan kommunstyrelsen 2018
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2018

Beslut
Förslag på intern kontrollplan för år 2018 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75 – Instruktion för kommunchef Dnr KS 2018-34

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen (2017:725) i kraft. Enligt 7 kap. 1 – 2 §§ i
lagen ska kommunstyrelsen utse en direktör som ska ha den ledande ställningen bland de
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen
under styrelsen. Instruktionen ska fastställa direktörens övriga uppgifter.
Syftet med att ålägga kommunstyrelsen att fastställa kommundirektörens uppdrag i en
instruktion är enligt förarbetena till bestämmelsen (prop. 2016/17:171 s. 197) att arbetet
med upprättandet av instruktionen dels ska leda till en dialog och en diskussion om
uppgiftfördelningen mellan de förtroendevalda och direktören, dels att en tydlig
uppgiftfördelning ska skapa en bra samverkan mellan förtroendevalda och direktören.
Kommunstyrelsen får välja en annan benämning av kommunens högste tjänsteman än
kommundirektör, t ex kommunchef.
På uppdrag från kommunstyrelsen har kommunchefen tagit fram ett förslag till
uppdragsbeskrivning för kommunchefen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Instruktion för kommunchef
Instruktion för kommunchefen

Beslut
Förslaget till instruktion för kommunchefen antas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76 – Införande av enprocentsregeln vid ny-, om- och
tillbyggnationer Dnr KS 2018-107
Enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer har tillämpats i Sverige
sedan 1937. Enprocentregeln är idag en rekommendation om att minst en procent av
budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer ska investeras i konstnärlig gestaltning av
fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Införande av enprocentsregeln vid ny-, om- och tillbyggnation

Beslut
Laxå kommun beslutar att enprocentregeln fortsättningsvis ska tillämpas vid alla ny-, omoch tillbyggnationer samt att tillämpning upp till en procent även sker vid påbörjade
byggnationer såsom Ramundergården och Finnerödja skola. Kulturchefen ges i uppdrag att
ta fram förslag på konstnärer och underlag för detta.
En arbetsgrupp föreslå tillskapas med uppdrag att ta fram förslag och riktlinjer för ett
kommunalt gestaltningsprogram i syfte att enprocentsmålet regelmässigt ska beaktas vid
budgetering vid ny-, om- och tillbyggnation av offentliga fastigheter, infrastruktur och
offentliga miljöer.
Denna grupp föreslås bestå av kulturchef, fastighetschef och konstnärligt sakkunnig.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77 – Framtagande av kulturplan för Laxå kommun Dnr KS
2018-108
Att våra kommuninvånare har tillgång till ett gott kulturutbud är viktigt för såväl den enskilda
individens utveckling som för hela kommunens tillväxt och attraktivitet. Kulturen stärker
samhällets, i vårt fall Laxå kommuns, demokratiska utveckling. Den ger oss möjlighet till nya
perspektiv och att tänka utanför våra ramar. Kultur och konstnärliga uttryck berikar oss som
individer och som individer i samverkan med andra.
En kulturplan möjliggör en utveckling av såväl konstliv och nya mötesplatser för deltagande.
Framtagandet av en kulturplan medger att ett strategiskt arbete kan göras för att tillse att
dessa möjligheter och mål kan skapas och genomföras. En kulturplan är ett kulturpolitiskt
dokument och ska ses som ett integrerat dokument i kommunens verksamhet och verka
tillsammans med övriga planer på lokal, regional och nationell nivå.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Framtagande av kulturplan för Laxå kommun

Beslut
Kulturchefen får i uppdrag att under innevarande år inleda ett arbete med att ta fram en
kulturplan för Laxå kommun. Framtagandet ska ske i brett samarbete med berörda parter
inom politik, förvaltning, invånare och kulturaktiva.
Förslag till plan ska avrapporteras på kommunstyrelsen i januari 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78 – Renovering av Postgatan Dnr KS 2017-72

Postgatan är Laxå tätorts kanske viktigaste gata med en sträckning mellan stationen och
torget. Hela gatan är i stort behov av renovering och uppsnyggning. De träd som togs ned
efter att de blivit drabbade av almsjukan behöver ersättas med nya.
Renoveringen bör göras i två etapper eftersom byggnation fortfarande pågår av nya
Ramundergården. Etapp 1 avser sträckan Järnvägsgatan till Kjellbergsgatan och etapp 2
sträckan Kjellbergsgatan till Tavernagatan. Etapp 1 görs klar under sommaren 2018 medan
etapp 2 genomförs under år 2019. Detta beslut avser endast etapp 1. Se även bilagt
underlag.
I budget finns medel avsatta efter en beräknad kostnad av Laxå Kommunfastigheter AB
(LKFAB) för etapp 1. LKFAB har efter upphandling nu presenterat ett kalkylerat pris på
uppdraget till en kostnad av 2 420 800 kronor exklusive oförutsedda utgifter.
Kalkylerat pris inkluderar:
• Stenläggning med tillhandahållen smågatsten för upphöjda korsningar.
• Sättning av tillhandahållen storgatsten för avgränsning mot P-fickor
• Justering av kantsten.
• Nya träd och trädgropar med stamskydd och el försörjning
• Förlängning av kantstensrefuger vid in och ut farter med beläggning av smågatsten.
• Rivning och höjdjustering av gatan samt beläggning 40 mm abt .
• Rivning och nyläggning av asfalt på trottoarer.
• Flytt och sättning av dagvattenbrunnar
Möjlighet finns att komplettera etapp 1 med nya belysningsstolpar till en kostnad av 120 000
kronor (etapp 1 och 2). Kostnaden för etapp 1 uppskattas till 85 000 kronor. De nya
stolparna är förstärkta för att klara julbelysning och bör bytas ut i samband med ny
asfaltering eftersom nya fundament ingår. Det finns också en möjlighet att ytterligare
förstärka asfalten med ett ytterligare lager till en kostnad av 270 000 kronor (etapp 1 och 2).
Ett ytterligare lager förstärker gatan avsevärt och förlänger livslängden. Kostnaden för etapp
1 uppskattas till 190 000 kronor.
Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Etapp 2, som kommunstyrelsen fattar beslut om senare, har en kalkylerad kostnad till 1 139
200 kronor. Etapp 2 innehåller delar, t ex bussangöring, som gör det möjligt att söka bidrag
från Trafikverket.
Till etapp 2 tillkommer kostnader för projektering och ersättning till LKFAB.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Renovering Postgatan
Karta 18009-201
Karta 18009-202
Karta 18009-203

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att renovera
Postgatan etapp 1 i enlighet med av Laxå kommunfastigheter ABs framtagna förslag.
Vidare får kommunchefen i uppdrag att beställa ett lager extra asfalt och nya
belysningsstolpar för etapp 1 i enlighet med Laxå Kommunfastigheter ABs förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79 – Ställplatser i centrala Laxå Dnr KS 2018-96
Det har från de styrande politiska partierna uttryckts önskemål om att undersöka
förutsättningarna för att tillskapa ställplatser i centrala Laxå, t. ex. vid parkeringsplatsen vid
Bodarneparken.
Med anledning av ovan föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunchefen i uppdrag
att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta fram underlag för ett beslut om
ställplatser.
Yrkande
Kenth Gustafsson (S) yrkar att alternativa placeringar av ställplatser i centrala Laxå tas fram.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslaget och finner att
kommunstyrelsen beslutar så.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ställplatser i centrala Laxå

Beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ge Laxå Kommunfastigheter AB i uppdrag att ta fram
underlag för ett beslut om ställplatser i centrala Laxå. Uppdraget ska redovisas i
kommunstyrelsen 28 den november. Förslaget ska även inrymma alternativa placeringar av
ställplatser i centrala Laxå.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 80 – Dataskyddsombud Dnr KS 2018-87
I enlighet med dataskyddsförordnigens (GDPR) fjärde avsnitt ska alla
personuppgiftsansvariga utse ett dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att
informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter
som gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs
och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Dataskyddsombudet ersätter
personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommuner, landsting
och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar gälla den 25 maj 2018 och
det finns ingen övergångsperiod.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud

Beslut
Arkivarie Cecilia Lindström utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen från den 25 maj
2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 81 – Ensamkommande asylsökande över 18 år Dnr KS
2018-114
Om en asylsökande över 18 år, som är före detta ensamkommande och innan 18-årsdagen
varit placerad av Laxå kommun, står utan bostad under tiden då ungdomen går på
gymnasieskolan så kan ungdomen söka sig till Integrations- och arbetsmarknadsenheten.
Integrations- och arbetsmarknadsenheten utreder och handlägger ärendet på individnivå
utifrån framtagna kriterier och riktlinjer.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Ensamkommande asylsökande över 18 år

Beslut
Förslag till handläggning och riktlinjer godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82 – Ärendebevakning kommunstyrelsen 2018 Dnr KS
2018-20
För att ha kontroll på vilka uppdrag som förvaltningen fått av kommunstyrelsen förs en lista
som ska redovisas varje kvartal.
Kommunstyrelsen ska vid uppdrag även sätta återrapporteringsdatum så att det är tydligt
när ärenden ska tillbaka till styrelsen.
Punkter 10-17 är nya och förslag på återrapporteringsdatum finns framtaget för punkterna
10-13 samt 15-17. Punkterna 1 och 3 föreslås få nya återrapporteringsdatum.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning kommunstyrelsen april 2018
Ärendebevakning kommunstyrelsen april 2018

Beslut
Informationen är delgiven.
Återrapporteringsdatum för punkterna 10-13 samt 15-17 fastställs. Återrapporteringsdatum
för punkterna 1 och 3 justeras.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83 – Nominering av ledamot till LAG, LEADER
Mellansjölandet Dnr KS 2018-113
LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla
sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella
sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn
(oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i
LEADERs styrelse som kallas LAG (Local Action Group).
Laxå kommun ingår i LEADER Mellansjölandet. Kommunen ska, till årsstämman den 26 april,
nominera en ledamot till LAG.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Nominering av ledamot till LAG, Leader Mellansjölandet

Beslut
Laxå kommun nominerar Sebastian Sjöberg, projektledare Laxå kommun, till uppdraget som
ledamot i LAG, LEADER Mellansjölandet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84 – Delegationsbeslut 2018 Dnr KS 2018-1
Delegationsbeslut för perioden 2018-03-19 -- 2018-04-17 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2018-03-19 -- 2018-04-17

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85 – Rapporter 2018 Dnr KS 2018-2
* Sydnärkes utbildningsförbund
Therese Magnusson (S) rapporterar från direktionsmötet i fredags. Beslut om begäran
av borgen fattades.
* Region Örebro län
Tågtrafikmöte genomfördes den 24 april. Bo Rudolfsson (KD) rapporterar från mötet.
* Kommunchef Harry Lundin informerar om en lokal plan för brottsförebyggande arbete. Ett
första förslag delades ut.
* Mattias Looström, VD Laxå Kommunfastigheter AB, informerar om det som är på gång i våra
dammar och i Laxån.

Beslut
Rapporterna är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86 – Meddelanden 2018 Dnr KS 2018-3
Meddelanden

Kallelse till årsstämma på Kommuninvest.
Sveriges kommuner och landsting

Skrivelse om val av kongressombud till Sveriges Kommuner och Landsting för perioden 20192023.
Cirkulär 18:10, 18:12 samt 18:15.
Protokoll

Protokoll från Laxå Vatten AB 2018-03-21
Protokoll från Laxå Värme AB 2018-03-21
Protokoll från Laxå Vatten AB 2018-04-04
Protokoll från Laxå Värme AB 2018-04-04
Protokoll från Sydnärkes Utbildningsförbund 2018-02-28
Protokoll från Samordningsförbundet Sydnärke 2018-02-02
Protokoll från Laxå kommunfastigheter AB 2018-03-12
Protokoll från AB Laxåhem

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87 – Överföring av fritidsverksamheten till
kommunstyrelsen Dnr KS 2018-106
Idag ligger fritidsverksamheten under barn- och utbildningsnämnden och chef för
verksamheten är skolchefen. I olika steg har tjänsten som skolchef renodlats. Tidigare låg
både kostverksamheten och kulturverksamheten under skolchefen. Dessa verksamheter har
nu överförts till kommunstyrelsen.
Vid årsskiftet började kommunens nya kulturchef. Kulturverksamheten hade genom beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förts över till kommunstyrelsen. Av olika skäl
valde man i det skedet att inte inkludera fritidsverksamheten.
Fritidsverksamheten i Laxå kommun omfattar totalt 3,75 tjänster varav 1,6 tjänst finansieras
med MIG-medel. Verksamheten är indelad i två huvudområden. Ett huvudområde är den
verksamhet som bedrivs på Allaktivitetshuset. Det andra området är kopplad till kommunens
idrottsanläggningar, badplatser och kontakten med föreningar och klubbar.
Fritidsverksamhetens budget är på totalt 4 507 tkr kronor för år 2018.
Det finns flera orsaker till att överföra fritidsverksamheten till kommunstyrelsen.
Verksamheten skulle då organisatoriskt ligga under kulturchefen. Det finns en rad olika
beröringspunkter mellan kultur och fritid. Stora delar av fritidsverksamheten har eller kan ha
en direkt koppling till kulturverksamheten. En utökad samverkan leder till ett totalt sett
utvecklad verksamhet inom båda områdena.
Förändringen innebär också att tjänsten som skolchef inte inkluderar annan verksamhet än
ren skolverksamhet.
Med anledning av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att föra över
fritidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med
den 1 september 2018.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 21 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att överföra fritidsverksamheten från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen från och med den 1 september 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 88 – Fastställande av priser för industrimark Dnr KS 2018101
Förfrågningar på industrimark i kommunen har ökat de senaste åren och det är därför
angeläget att hitta prisbilder som är attraktiva för investerare men också rimliga beroende
på läge samt vilka kostnader som krävs av kommunen i form av utbyggnad av infrastruktur
med mera. Grundtanken är att kommunen ska få så stort täckningsbidrag som möjligt om
det krävs infrastrukturåtgärder vid en försäljning.

Förslag till prissättningar för detaljplanelagd industri-/etableringsmark:
1. Från 45 kr per kvadratmeter för detaljplanelagd industri-/etableringsmark i skyltläge där
infrastrukturinsatser krävs av kommunen. Kommunen äger i dessa fall också rätt att avverka
och försälja befintlig skog. Köparen ansvarar för eventuella lantmäterikostnader i samband
med förrättning/avstyckning.
2. 10 kr per kvadratmeter för all övrig industrimark där försäljningen inte kräver några
ekonomiska insatser av kommunen. Kommunen äger också rätt att avverka och försälja
eventuell skog på tomten. Köparen ansvarar på egen bekostnad för eventuella
Lantmäterikostnader som förrättning/avstyckning.

Beslutsunderlag


Justerare signatur

Tjänsteskrivelse - Fastställande av priser för industrimark

Utdragsbestyrkande

Sida 23 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att de gällande prissättningarna 45 kronor per
kvadratmeter samt 5 kr per kvadratmeter för mindre industritomter upphör att gälla, samt
att de nya differentierade priserna för detaljplanelagd industri-/etableringsmark fastställs
enligt följande:
- 45 kronor per kvadratmeter för detaljplanelagd industri-/etableringsmark i skyltläge där
infrastrukturinsatser krävs av kommunen. Kommunen äger i dessa fall också rätt att avverka
och försälja befintlig skog. Köparen ansvarar för eventuella lantmäterikostnader i samband
med förrättning/avstyckning.
- 10 kronor per kvadratmeter för all övrig industrimark där försäljningen inte kräver några
ekonomiska insatser av kommunen. Kommunen äger också rätt att avverka och försälja
eventuell skog på tomten. Köparen ansvarar på egen bekostnad för eventuella
lantmäterikostnader i samband med förrättning/avstyckning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 89 – Ändring av förbundsordning för Sydnärkes
kommunalförbund Dnr KS 2018-102
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund föreslår att förbundsordningen skrivs om med
anledning av den nya kommunallagen. Ändringen gäller § 11 där det i förslaget skrivs in att
protokoll anslås på kommunalförbundet digitala anslagtavla som finns på förbundet
hemsida. Samma paragraf innehåller också regler för hur kommunalförbundets budget
anslås samt att sammanträdet då denna ska antas ska vara öppet för offentligheten.
Vidare föreslås ändringar i § 16 som innebär att utöver Hallsbergs kommuns arvodesregler
ska icke tjänstgörande ersättare erhålla halva arvodesersättningen som ordinarie
tjänstgörande har.

Beslutsunderlag




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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes
kommunalförbund.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 90 – Årsredovisning 2017 - Laxå Värme AB Dnr KS 2018-82
Laxåvärme har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2016. Årets resultat 2016 blev
3 268 tkr (å r2016, 2 605 tkr). Omsättningen uppgick till 20 429 tkr (år 2016, 20 313 tkr).

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB
Årsredovisning 2017 Laxå Värme AB inkl. revisionsberättelse

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Laxåvärme godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 91 – Årsredovisning 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2018-93
Sydnärkes utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat 2017 blev 142 tkr (1 260 tkr, 2016). Omsättningen uppgick till 333 461 tkr (311 038
tkr, 2016).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes utbildningsförbund 2017
Årsredovisning 2017 Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisionsberättelse för år 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Sydnärkes
utbildningsförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 92 – Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2018-103
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Årets resultat 2017 blev minus -531 tkr (-32,3 tkr år 2016). Omsättningen uppgick till 5 795
tkr (6 250 tkr år 2016)

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Samordningsförbundet Sydnärke 2017
Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse för år 2017

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet
sydnärke godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 93 – Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår Dnr KS 2018105
Nerikes brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets resultat
2017 blev minus -1 578 tkr (-519, 2016). Omsättningen uppgick till 171 275 tkr (169 908,
2016).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2017
Nerikes Brandkår § 3 Årsredovisning 2017
Följdbrev årsredovisningen 2017
Årsredovisning 2017 Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse och revisionsrapporter

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Nerikes brandkår godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 94 – Årsredovisning 2017 Sydnärkes kommunalförbund
Dnr KS 2018-109
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Årets
resultat 2017 blev +2 779 tkr (+181 tkr, år 2016) före avsättning till resultatutjämningsfond.
Omsättningen uppgick till 42 118 tkr (39 251 tkr år 2016)

Beslutsunderlag









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

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Sydnärkes
kommunalförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 30 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 95 – Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation
vid Björkhagen - svar Dnr KS 2017-256
Laxå kommun upplåter mark för Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI)
återvinningsstationer. Laxå kommun har en återvinningsstation (ÅVS) i Hasselfors, en i
Finnerödja samt två i Laxå tätort. Kommunen har försökt att även få en i Röfors, men FTI
anser att det är tillräckligt med de som finns i Laxå och hänvisar Röforsborna till
Linnéagatans ÅVS. Man har varit tydlig med att två återvinningsstationer ska räcka till i Laxå.
Det är alltså inte kommunen som har rådigheten att avgöra hur många återvinningsstationer
vi ska ha utan det är FTI som är verksamhetsutövare och har rådighet i frågan.
Däremot kan kommunen ställa frågan till fastighetsägaren, AB Laxåhem om det finns
intresse och möjlighet att iordningställa en miljösorteringsstation vid Björkhagen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande återvinningsstation vid Björkhagen
Medborgarförslag gällande Miljö/återvinningsstation vid Björkhagen

Beslut
Uppdras åt utvecklingsenheten att ställa frågan om en miljösorteringsstation vid Björkhagen
till fastighetsägaren AB Laxåhem samt
att kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 96 – Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå
bio - svar Dnr KS 2017-295
Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå Bio har inkommit. Undertecknad har
samrått med Laxå kommunfastigheter AB i ärendet och de bedömer åtgärden som lämplig
och kan dessutom genomföras inom befintliga kostnadsramar. Åtgärden planeras in under
våren/sommaren när linjemålarna är på plats i kommunen.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio
Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Laxå bio

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget gällande övergångsställe över
Röforsvägen vid Laxå Bio bifalles och genomförs under våren/sommaren 2018.

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 33

Protokoll

2018-04-25

Kommunstyrelsen

§ 97 – Redovisning av motioner och medborgarförslag 2018
Dnr KS 2018-111
Vid ingången av april månad fanns en obesvarad motion.
Vi ingången april månad fanns nio obesvarade medborgarförslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner och medborgarförslag
Medborgarförslag och motioner april 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 33 av 33

