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Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
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Nils-Olof Tivemyr (C)
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Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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_________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
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Datum för överklagan
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Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2017-11-17

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192
§ 193
§ 194
§ 195
§ 196
§ 197
§ 198
§ 199
§ 200
§ 201
§ 202
§ 203
§ 204

Justerare signatur

Godkännade av dagordning
Val av justerare
Ekonomisk uppföljning 2017
Revisonsrapport - Granskning av delårsrapport 2017
Klubbstuga Byggemarken Laxå
Sammanträdesdatum 2018 - kommunstyrelsen
Ungdomspolitiskt arbete
Rapporter 2017
Meddelanden 2017
Delegationsbeslut
Skattesats 2018
Reglementet för kommunstyrelsen
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017
Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Sydnärke
Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige
Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med kanalen
Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja

Utdragsbestyrkande
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§ 184 - Godkännade av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185 - Val av justerare
Till justerare utses Christer Johansson (S)
Justering sker den 26 oktober.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186 – Ekonomisk uppföljning 2017 Dnr KS 2017-69
Det ekonomiska resultatet till och med september redovisar ett överskott på +32,3 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 +
27,4 mnkr efter nio månader.
Resultatet på årsbasis är budgeterat till 6,5 mnkr. Det höga budgetöverskottet förklaras med att de
extra välfärdsmedlen som tilldelats nämnderna inte ännu har hunnits förbrukats. Ett högre
kostnadsutfall förväntas under årets senare del. Samtliga nämnder redovisar en mindre avvikelse i
prognosen vid årets slut. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 6,9 mnkr på grund av
att medel avsatta för hyror och underhåll inte kommer att utnyttjas fullt ut. Aven finansnettot
kommer att redovisa ett överskott på grund av placeringar i räntebärande papper. Totalt
prognostiserar kommunen ett resultat på 13,8 mnkr vid årets slut vilket är 7,3 mnkr bättre än det
budgeterade resultatmålet på 6,5 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på 69,3 mnkr efter september månad. Det är 5,1 mnkr bättre
än den planerade budgeten för perioden. Under året kommer kommunstyrelsen öka sina utgifter
efter beställningar av de tilldelade välfärdsmiljonerna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning september 2017
Ekonomisk uppföljning september 2017

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med september 2017 för Laxå kommun och
kommunstyrelsen godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 187 – Revisonsrapport - Granskning av delårsrapport 2017
Dnr KS 2017-69
Kommunens delårsrapport 2017 har granskats av kommunens revisorer där synpunkter och
utvecklingsområden har sammanställts. Synpunkterna och utvecklingsområdena kommer att, i dialog
med revisorerna, beaktas i kommande delårs- och årsrapporter.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport delårsrapport 2017
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2017
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2017

Beslut
Revisionsrapport för Laxå kommuns delårsrapport 2017 anses delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 188 – Klubbstuga Byggemarken Laxå Dnr KS 2017-102
Laxå kommun äger klubbstugan i Byggemarken. Det finns goda skäl till renovering och ombyggnation
av stugan. Ett förslag har tagits fram och kostnadsberäknats. Kommunchefen har diskuterat
underlaget med Laxå Kommunfastigheter AB som anser att underlaget har en tillräckligt bra kvalitet
och kan användas som underlag vid upphandling/genomförande.
Kostnaden för renoveringen/ombyggnationen är så pass stor att den bör tas med i budget för år
2018.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Renovering av klubbstuga Byggemarken
Kommunstyrelsen § 103 Klubbstuga Byggemarken Laxå
Barn- och utbildningsnämnden § 35 Klubbstuga byggemarken i Laxå

Beslut
Kostnaden, cirka 2,4 miljoner kronor, för renovering och ombyggnation av klubbstugan i
Byggemarken tas med i budget för år 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189 – Sammanträdesdatum 2018 - kommunstyrelsen Dnr
KS 2017-243
Kommunens kalendarium 2018 är utformat utifrån de ärenden som handlar om ekonomi.
Nämnderna fattar beslut om sina sammanträdesdagar men dessa ska synkroniseras med
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden är förlagda till onsdagar och börjar klockan
14.00 om ingen annan tid anges.
Kommunstyrelsen sammanträdesdatum 2018:
31 januari
28 februari kl. 8.30
28 mars
25 april kl.8.30
30 maj
29 augusti
26 september
31 oktober
28 november

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2018 - kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar för år 2018 fastställs enligt förslag.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 190 – Ungdomspolitiskt arbete Dnr KS 2016-98
Sara Pettersson (MP) och Therese Magnusson (S) informerar om kommunens arbete med Ung Politik.
Kommunstyrelsen anslog 10 000 kronor för år 2017. Bland annat har elevrådet deltagit på
elevrådsdagarna i Örebro. Tre ledamöter från varje högstadieskola deltar i Sydnärkes ungdomsråd.
Sara Pettersson (MP) och Therese Magnusson (S) informerar vidare om hur de arbetar med stöd till
elevrådet.
Önskemålet är att det även kommande år anslås 10 000 kronor för detta arbete.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 191 – Rapporter 2017 Dnr KS 2017-3
* Sydnärkes utbildningsförbund
Sara Pettersson (MP) informerar att förbundet fortsätter att arbeta med en eventuell utbyggnad.
* Region Örebro län
PÅ fredag är det Regionalt samverkansråd. Då kommer förslag på ny Regional Utvecklingsstrategi
(RUS) att tas upp.
* Gemsamma nämnder och kommunalförbund
IT-chefen kommer att sluta inom kort.
* Kommunala bolag
Den nybyggnation av 5 marknära lägenheter i Laxå Centrum som sker inom AB Laxåhem löper enligt
plan. Lägenheterna är uthyrda.

Beslut
Rapporterna anses delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 192 – Meddelanden 2017 Dnr KS 2017-4
Meddelanden
Skrivelse från Djurens rätt
Skrivelse från Konstnärsalliansen
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2017-09-26, § 100, regionfullmäktiges sammanträdestider
2018.
Kallelse till Regionala samverkansrådet 2017-10-27.

Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 17:44, 17:46, 17:47 och 17:48.

Protokoll
Protokoll från Laxå kommunfastigheter AB 2017-10-02
Protokoll från AB Laxåhem 2017-10-02
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2017-09-15

Beslut
Meddelandena är delgivna

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 193 – Delegationsbeslut Dnr KS 2017-1
Delegationsbeslut fattade under perioden 26 september 2017 - 12 oktober 2017 redovisas.

Beslutsunderlag



Delegationsbeslut oktober 2017
Delegationsbeslut 598-632/17

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 194 – Skattesats 2018 Dnr KS 2017-60
Laxå kommuns fullmäktigebeslut om budget- och verksamhetsplan för år 2018-2020 kommer att
flyttas från november till december 2017. Det innebär att beslut om 2018 års skattesats, som enligt
kommunallagen måste fastställas senast i november året innan, kommer att behandlas i ett särskilt
beslut.
Utifrån Laxå kommuns ekonomiska läge samt de skatteprognoser som publiceras från Sveriges
kommuner och landsting görs bedömningen att kommunens skattesats på 22.18 kronor kan
bibehållas oförändrad även under år 2018.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Skattesats 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att för år 2018 fastställa oförändrad skattesats på 22.18 kronor
för Laxå kommun.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 195 – Reglementet för kommunstyrelsen Dnr KS 2017-239
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017 att kulturverksamheten ska flyttas från barn- och
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Beslutet innebär att reglementet för kommunstyrelsen
måste revideras.
Den förändring som förslaget innehåller är en ny 18 § som har lydelsen:
Kulturverksamhet
§ 18
Kommunstyrelsen är förvaltande och verkställande organ inom kulturområdet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till reglemente för kommunstyrelse

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Reglementet gäller
från den 1 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 196 – Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr
KS 2017-244
Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla kulturverksamheten i Laxå kommun och att
verksamheten inklusive biblioteksverksamheten, ska organiseras under kommunstyrelsen under
ledning av en kulturchef.
Detta innebär att barn- och utbildningsnämndens reglemente måste revideras.
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden, där kulturverksamhet utgår,
presenteras.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Tjänsteskrivelse - Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden § 98 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Reglementet gäller från 1 januari 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 197 – Reglemente för social- och omsorgsnämnden Dnr KS
2017-251
Den 24 maj 2017 kom det en ny lag som handlar om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Lagen heter lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
I social- och omsorgsnämndens reglemente § 1 som handlar om uppdrag och verksamhet, står det
att ”Nämnden ska, inom sitt verksamhetsområde, följa vad som anges i lag eller annan författning.”
Vidare står där att ”nämnden fullgör kommunens uppgifter inom tillsyn enligt tobakslagen,
alkohollagen och receptfria läkemedel.”
Under § 1, uppdrag och verksamhet, föreslås att följande text läggs till: samt tillsyn enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Tjänsteskrivelse - Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Förslag på reglemente för social- och omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden § 101 Reglemente för social- och omsorgsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat reglemente för social- och omsorgsnämnden.
Reglementet gäller från 1 december 2017.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198 – Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017 Dnr
KS 2017-237
PwC har fått i uppdrag av revisorerna att genomföra en granskning av om kommunen hanterar
bisysslor i enlighet med rådande regelverk och kommunens policy med en tillräcklig intern kontroll.
Kontrollen har genomförts hos medarbetarna i barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen. Granskningen iakttar ett antal brister och den mynnar ut i ett antal
rekommendationer.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport Granskning av bisysslor 2017
Revisionsrapport - Granskning av bisysslor 2017

Beslut
Rapporten anses delgiven. Personalchefen får i uppdrag att genomföra de i rapporten föreslagna
rekommendationer.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 199 – Revisionsreglemente för Sydnärkes
Utbildningsförbund Dnr KS 2017-241
Direktionen i Sydnärkes Utbilningsförbund beslutade den 27 januari att föreslå
medlemskommunerna att anta reviderat revisionsreglemente. Ändringarna innebär förtydliganden i
reglementet samt att en ersättare för revisorn från respektive medlemskommun ska utses. Detta val
sker i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund
Protokollsutdrag Sydnärkes Utbildningsförbund § 6 Revisionsreglemente
Förslag till Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund med ändringar
Förslag till Revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat revisionsreglemente för Sydnärkes Utbildningsförbund.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200 – Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma
nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice Dnr KS 2017-240
Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att ansökan ska bifallas och att reviderat
samverkansavtal och reviderat reglemente för den gemensamma nämnden fastställas.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Lekeberg kommuns inträde i gemensamma nämnden för företegshälsovård
samt tolk- och översättarservice
Förslag till samverkansavtal för gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice
Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att för sin del godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla
kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och
Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01,
att från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård
samt tolk- och översättarservice,
att tidigare samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs
kommun, Laxå kommun, Lindesbergs kommun och Ljusnarsbergs kommun upphör när det nya
samverkansavtalet träder i kraft,

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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att tidigare reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och
översättarservice upphör när det nya reglementet träder i kraft, samt
att beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av regionfullmäktige Örebro län samt
kommunfullmäktige i Örebro, Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs
kommuner.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 201 – Förbundsordningen för Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2017-242
Samordningsförbundet Sydnärke har tagit fram förslag på ändringar i förbundsordningen efter
förslag från medlemmen Försäkringskassan. Dessa gäller frågor om bl.a. beslutsförhet och
beslutanderätt i samordningsförbundens styrelse. Dessutom har det skett en ändring i lagen om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet beträffande 19 § Arkivtillsyn.
Samordningsförbundens parter hanterar frågan om beslutsförhet och beslutanderätt olika i
förbundens förbundsordningar. Förslaget är framtaget utifrån vad man anser är möjligt enligt
gällande lagstiftning.
Enligt 9 § 6 p Lagen om finansiell samordning (2003:1210) kan ägarna i förbundsordningen skriva in
ett krav på kvalificerad majoritet för vissa frågor. Med hur mycket ska då anges - den kvalificerade
majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel 2/3, 3/4 eller 4/5 majoritet.
Förändringarna berör 3 § förbundets medlemmar, 6 § uppgifter och beslutanderätt, 11 § andelar i
tillgång och skulder, 14 § revisorer och revision samt arkivtillsyn.
Ändring av förbundsordning ska beslutas av kommunfullmäktige i respektive ingående kommun.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Förbundordning för Samordningsförbundet Sydnärke
Protokollsutdrag från Samordningsförbundet Sydnärke § 66
Förslag till ny Förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet
Sydnärke.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 202 – Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige Dnr
KS 2017-243
Kommunens kalendarium 2018 är utformat utifrån de ärenden som handlar om ekonomi.
Nämnderna fattar beslut om sina sammanträdesdagar men dessa ska synkroniseras med
kommunstyrelsen som i sin tur är synkroniserade med kommunfullmäktiges möten. Inför år 2018 är
antalet möten utökade.
Kommunfullmäktiges sammanträden är förlagda till onsdagar och börjar klockan 17.30.
Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum 2018:
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
20 juni
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdatum 2018 - kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa kommunfullmäktige sammanträdesdagarna för år 2018.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 203 – Medborgarförslag gällande husbilsplatser längs med
kanalen Dnr KS 2017-162
Det har det senaste året funnits flera förslag till ställplatser för husbilar i Laxå. Förutom detta
medborgarförslag om ställplatser utmed Nytorget och Gamla Tivägen finns också förslag om
ställplatser i Bodarneparken. I dagsläget finns redan 12 ställplatser med el vid midsommarberget som
drivs av Rastpunkt, som också erbjuder toaletter/dusch, tvättmöjligheter, närhet till restaurang,
bowling samt endast 400 meter till centrum. Dessutom kommer en avloppsanordning för husbilar att
byggas i området. Ärendet har diskuterats i ordförandeberedningen där man enhälligt anser att
kommunen inte ska konkurrera med befintliga näringsidkare samt att man anser att behovet av
ställplatser för husbilar är tillfredsställt.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar på återremiss för att undersöka förslaget ytterligare samt diskutera med
det befintliga lokala näringslivet innan medborgarförslaget behandlas.

Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar så.

Beslutsunderlag



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

Beslut
Ärendet återremitteras för att undersökas ytterligare samt diskutera med det befintliga lokala
näringslivet innan medborgarförslaget behandlas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 24 av 25

Protokoll

2017-10-25

Kommunstyrelsen

§ 204 – Medborgarförslag gällande övergångsställe i
Finnerödja Dnr KS 2017-169
Medborgarförslag har inkommit gällande övergångsställe vid Finnerödja skola. Laxå
kommunfastigheter AB har uppdragit åt VAP att inventera kommunens samtliga skolvägar och
komma med förslag på trafiksäkerhetsåtgärder som säkrar våra barns och ungdomars väg till skolan.
Övergångsställen ingår i detta arbete.
Föreslagna åtgärder läggs sedan in i kommunens flerårsplan för investeringar.
Kommunstyrelsen anser att Sara Pettersson (MP) är jävig.

Yrkande
Bo Rudolfsson (KD) yrkar att medborgarförslaget bifalles och ska genomföras snarast.

Propositionsordning
Ordförandet ställer frågan om medborgarförslaget ska föreslås bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar så.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande övergångsställe vid Finnerödja skola
Medborgarförslag gällande övergångsställe i Finnerödja

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta medborgarförslaget bifalles och ska genomföras snarast.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 25

