Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Tid

Plats

10:00-14:45

Kommunkontoret, sammanträdesrum
Vargavidderna

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Bo Rudolfsson (KD) (ordförande)
Sara Pettersson (MP) (vice ordförande)
Therese Magnusson (S) (2:e vice ordförande)
Anette Schön (KD)
Thorbjörn Bäckrud (KD)
Jan Wallgren (KD)
Ann-Christin Johanzon (C)
Ylva von Schéele (M)
Kenth Gustafsson (S)
Arne Augustsson (C) §§88-90 ersätter Nils-Olof
Tivemyr (C)
Paul Särnholm (C) §§91-118 ersätter Nils-Olof
Tivemyr (C)
Kenneth Lantz (V) ersätter Clara Ericson (V)

Paul Särnholm (C) §§88-90
Christer Johansson (S) §§88-90
Eva Hermansson (S)

Övriga
Petter Noren (avdelningschef vattenbyggnad Norconsult) §§88-90
Kristian Fossmo (biolog/miljöutredare Norconsult ) §§88-90
Maria Hellström (vattenvårdhandläggare Länsstyrelsen) §§88-90
Peder Eriksson (enhetschef vatten och naturmiljö Länsstyrelsen) §§88-90
Jonas Jansson (tf enhetschef plan och kultur Länsstyrelsen) §§88-90
Mattias Looström (VD AB Laxåhem/Laxå Kommunfastigheter AB) §§88-90
Jessica Vidberg (enhetschef integrations- ocharbetsmarknadsenheten) §§91-92
Therese Hellström (arbetsmarknadssamordnare) §93
Harry Lundin (kommunchef)
Anna Håkansson (ekonomichef)
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Protokollet innehåller paragraferna §§88-118
Ordförande

_________________________________________________________________
Bo Rudolfsson

Justerare

_________________________________________________________________
Kenneth Lantz

Sekreterare

_________________________________________________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

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

Kommunstyrelsen
2019-04-24

Datum för överklagan

2019-04-25

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Kommunkontoret

till och med 2019-05-16

________________________
Anna Eriksson

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118

Justerare signatur

Godkännande av dagordning
Val av justerare
Laxån
Information om Arbetsförmedlingen, svenska för invandrare och vuxenutbildning
m.m.
Avveckling av hunddagis
Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar
Ekonomisk uppföljning mars 2019
Byte av lås- och larmsystem i Kunskapens Hus
Brandskyddsombyggnation kommunkontoret
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Remiss av förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023
Delegationsbeslut 2019
Rapporter 2019
Meddelanden 2019
Årsredovisning LaxåVärme AB 2018
Årsredovisning 2018 Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2018 Laxå Kommunfastigheter AB
Årsredovisning 2018 AB Laxåhem
Årsredovisning 2018 Vätternvatten AB
Årsredovisning 2018 Sydnärkes Utbildningsförbund
Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2018 Sydnärkes Kommunalförbund
Ägardirektiv Laxå Värme AB
Särskilda direktiv för Laxå Kommunfastigheter AB och AB Laxåhem
Kulturnämnd
Motion gällande översyn av reglemente och delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden - svar
Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg - svar
Medborgarförslag om utrymme för konst i Kunskapens Hus - svar
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet
Val av ersättare i Mälardalsrådet

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 88 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns efter följande ändring:
Tas bort:
Punkt 28 Motion gällande vattenplan
Dnr KS 2018-237

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 89 - Val av justerare
Till justerare utses Kenneth Lantz (V).
Justering sker den 25 april 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 90 – Laxån Dnr KS 2019-49
Norconsult, Länsstyrelsen och Laxå Kommunfastigheter informerar om den utredning som
gjorts runt Laxån

Beslutsunderlag





181211 Laxån i fokus möjligheter till ett framtidsanpassat vattendrag genom staden
Bilaga 1 Kulturmiljö och arkeologisk undersökning
Bilaga 2 Beslut spridningstillstånd
Bilaga 3 Översiktlig regleringsstrategi för verksamheter i Laxån

Beslut
Informationen är delgiven.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Protokollsanteckning
Ylva von Scheele (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi (moderaterna) vill att en helhetsöversyn görs från Västra Laxsjön till Toften vad gäller
vattenförsörjningen i kommunen och vattentillgången för Örebro kommun.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 91 - Information om Arbetsförmedlingen, svenska för
invandrare och vuxenutbildning m.m.
Enhetschef för integrations- och arbetsmarknadsenheten, Jessica Vidberg informerar
samarbetet med Arbetsförmedlingen, svenska för invandrare och vuxenutbildning m.m.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 92 – Avveckling av hunddagis Dnr KS 2019-91
Laxå hunddagis har finansierats med stöd av Samordningsförbundet Sydnärke under åren
2016-2017. Under åren 2018-2019 finansieras hunddagis av migrationsmedel. Fortsatt
egenfinansiering är inte möjlig, projektmedel söks med svar tidigast oktober 2019. I de fall
projektmedel inte beviljas Laxå kommun behöver Laxå hunddagis avvecklas 31 december
2019.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Avveckling av hunddagis
Ansökan om projektmedel från allmänna arvsfonden
Protokoll Central samverkansgrupp 2019-04-23

Beslut
Hunddagis avvecklas 31 december 2019 i det fall inte projektmedel från Allmänna
Arvsfonden eller andra organisationer beviljas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 93 – Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar Dnr KS
2019-35
Laxå Kommun har tillsammans med Sydnärkekommunerna Hallsberg och Askersund i
samverkan med Alléskolan en handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret.
Handlingsplanen innehåller redogörelse för hur kommunen arbetar både operativt som
strukturellt för att få ungdomar utan skoltillhörighet att ta sig vidare i studier, arbete eller
meningsfull sysselsättning. Handlingsplanen skall årligen revideras och godkännas av
kommunerna.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar
Förslag till handlingsplan för kommunalt aktivitetsansvar reviderad 2018-12-20

Beslut
Handlingsplanen för det kommunala aktivitetsansvaret reviderad den 20 december 2018
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 94 – Ekonomisk uppföljning mars 2019 Dnr KS 2019-65
Det ekonomiska utfallet till och med mars redovisar ett överskott mot budgeterat resultat
för kommunstyrelsen på +210 tkr. För motsvarande period föregående år var utfallet 2 227
tkr bättre än budget. Kostnaderna och intäkterna är inte helt periodiserade vilket innebär att
resultatet 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
mer noggrant vilket ger perioderna ett mer rättvisande resultat. Kommunstyrelsen redovisar
en kostnad på 26 566 tkr efter mars månad. Det är 210 tkr bättre än den planerade
budgeten för perioden. Föregående år låg budgeten för fritid inom barn- och
utbildningsnämnden vilket gör att kultur- och fritid inte är jämförbart mellan åren.
Arbetsmarknadsenhetens resultat är inte helt periodiserat vad gäller inkommande bidrag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen mars 2019
Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen mars 2019

Beslut
Upprättad ekonomisk uppföljning till och med mars 2019 för kommunstyrelsen godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 95 – Byte av lås- och larmsystem i Kunskapens Hus Dnr KS
2019-93
Det befintliga låssystemet behöver bytas ut då det är gammalt och det finns inte längre
någon support. Lämpligen byts också systemet för larm och inpassering till samma system
som låsens så att de blir integrerade med varandra. Det system som föreslås är samma
system som de andra kommunala fastigheterna, inklusive skolor, har. En av fördelarna med
systembytet är att medarbetare kan använda samma tagg till Kunskapens Hus som till
exempel till en skolfastighet. Systembytet i Kunskapens Hus kommer också innebära att
Länsförsäkringar/BEWA kopplas bort och ersätts med Securitas som larmmottagare och
väktarbolag. Efter systembytet kommer medarbetare i kommunhusets reception att tillverka
nycklar och programmera taggar. En utbildning i tillverkning och system kommer att
genomföras.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Byte av lås- och larmsystem i Kunskapens Hus
Byte av lås- och larmsystem i Kunskapens Hus

Beslut
Nytt lås- och larmsystem installeras i Kunskapens Hus.
Bytet finansieras genom det investeringsanslag som kommunstyrelsen förfogar över.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 96 – Brandskyddsombyggnation kommunkontoret Dnr KS
2019-83
Brandskyddet i kommunhuset är otillräckligt. Vid en inspektion som genomfördes av Nerikes
Brandkår påpekades bland annat att det saknas så kallade celler på varje våningsplan vid
trapphusen. Det är ett krav från Nerikes Brandkår att väggar samt dörr med
brandlarmsfunktion byggs på varje våning enligt ritning. Det vill säga tre stycken
byggnationer. Om föreslagna brandskyddsbyggnationer inte åtgärdas kommer Nerikes
Brandkår att utfärda vite.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Brandskyddsombyggnation kommunkontoret
Brandskyddsombyggnation kommunkontoret - kalkyl
Kommunicering enligt förvaltningslagen

Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 97 – Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting Dnr KS 2019-36
Laxå kommun har erbjudits möjligheten att yttra sig över Finansdepartementets utredning
om översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting. ”Lite mer lika (SOU
2018:74).
Laxå kommun välkomnar en rad förändringar som stärker bidragets ursprungliga syfte dvs
att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner i landet så att alla
invånare får en bra kommunal service. Vi vill särskilt lyfta fram några förslag i betänkandet
som är betydelsefulla.
• Att statsbidraget även fortsättningsvis tar sitt ursprung i de kommunala
kärnverksamheterna.
• Att förenklingar i utjämningssystemet bidrar till en ökad förståelse.
• Att en högre grad av indexering införs i systemet vilket skapar en bättre aktualitet.
• Att en utjämning görs på socioekonomisk grund inom förskolan baserad på barnens
hemförhållanden.
• Att merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och
vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan införs.
• Att de kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar och nyanlända får ett högre
utfall med utredningens förslag.
Den förstärkning av utjämningens fördelningsprofil som föreslås i betänkandet kan leda till
synpunkter på systemets legitimitet. Vi bedömer dock att det samlade utfallet av de
föreslagna förändringarna i kostnadsutjämningssystemet kommer att bidra till en ökad
jämlikhet mellan landets kommun och på sikt kommer att stärka sammanhållningen i landet.
Kommunstyrelsen enas om att förslaget till svar kompletteras med en skrivelse om att
arbetsmarknadsåtgärder ska ha en positiv inverkan på utjämningsystemet.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-24

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)-Yttrande
Förslag till yttrande
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Svar senast 17 maj 2019 (1/2)
Remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - Svar senast 17 maj 2019 (2/2)

Beslut
Förslag till yttrande godkänns efter tillägg om arbetsmarknadsåtgärder.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Protokollsanteckning
Ylva von Scheele (M) lämnar följande protokollsanteckning:
· Generellt är det bra att kostnadsutjämningssystemet uppdateras och reformeras. Det är
bra att bland annat utjämningen när det gäller försörjningsstöd reformerats så att det lönar
sig för kommuner att få ner kostnaderna för försörjningsstöd.
· Det är positivt att utredningen ser till de utmaningar som finns för mindre och krympande
kommuner. Däremot har den inte i tillräcklig grad tagit hänsyn till de ökade kostnader som
drabbar kommuner som växer snabbt. Det gäller inte minst kostnader för infrastruktur i
storstäder. Vi vill därför ge Statskontoret i uppdrag att se över denna del av
kostnadsutjämningen, så att den bättre beaktar de kostnader som snabbt växande
kommuner har.
· Generellt är vi också kritiska till att regeringen inte gav utredningen mandat att analysera
hela utjämningssystemet. Det stora problemet finns i inkomstutjämningssystemet som
utredningen inte har tittat på. Detta omsätter betydligt mer pengar än kostnadsutjämningen
och det är här som man kan vänta sig att systemet har snedvridande effekter på
kommunernas arbete.
· Moderaterna anser därför att regeringen bör tillsätter en utredning av
inkomstutjämningen med fokus på hur marginaleffekterna i systemet kan minska och
snedvridningar begränsas.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 98 – Remiss av förslaget till ny regional kulturplan 20202023 Dnr KS 2019-74
Laxå kommun har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter på Örebro läns
kulturplan 2020-2023.
Laxå kommuns synpunkter grundar sig utifrån den mindre kommunens erfarenhet och
förväntningar men också i delar som rör en långsiktigare inriktning och möjliga strukturella
förändringar. Dispositionen av kulturplanen är logisk och översiktlig och redogör på ett bra
sätt hur strukturerna för de olika nivåerna, nationellt, regionalt och kommunalt hänger ihop.
Att planen ställer upp krav och förväntningar på respektive nivå är bra. Att solidarisk
fördelad kultur och kultur och hälsa ligger till grund för planen ser som positivt. Laxå
kommun vill i svaret särskilt belysa den geografiska ojämlikhet som idag råder. Därtill
tillkommer den sociala fördelningen och möjligheterna till att del av kulturutbud och
kulturskapande.
Fördelningen inom kultursamverkansmodellen och fördelningen till regionalt stödd
institutioner och aktörer har idag en allt för stark centralisering till Örebro kommun till och
de norra länsdelarna. Planen bör beskriva hur det regionalt stödda kulturlivet i de södra
länsdelarna kan öka.
För Laxå kommuns del är arbetet med att utveckla turism och kultur en viktig faktor.
Tivedsområdet är i ett expansivt utvecklingsarbete där vi gärna ser ett ökat engagemang från
regionens sida.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Remiss av förslaget till ny regional kulturplan 2020-2023
Förslag till yttrande över regional kulturplan 2020-2023
Remissversion regional Kulturplan 2020-2023

Beslut
Förslag till yttrande över Örebro läns kulturplan 2020-2023 godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 99 – Delegationsbeslut 2019 Dnr KS 2019-1
Delegationsbeslut för perioden 2019-03-19 -- 2019-04-15 delges kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Delegationsbeslut 2019-03-19 -- 2019-04-15

Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 100 – Rapporter 2019 Dnr KS 2019-2
* Sydnärkes utbildningsförbund
Sara Pettersson (MP) informerar att förbundet diskuterar om de ska miljödiplomeras.

Beslut
Rapportern är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 101 – Meddelanden 2019 Dnr KS 2019-3
Meddelanden
Skrivelse från Brottsofferjouren Östra Östergötland
Skrivelse från medborgare angående ekonomi.
Kallelse till bolagstämma för Laxå Vatten AB 2019-05-13
Kallelse till bolagstämma för Laxå Värme AB 2019-05-13
Sveriges kommuner och landsting
Cirkulär 19:14, 19:15, 19:16, 19:17, 19:18 och 19:19.
Protokoll
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2019-03-01
Protokoll från Sydnärkes Utbildningsförbund 2019-03-01
Protokoll från Sydnärkes Överfömyndarnämnd 2019-04-02
Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2019-04-05

Beslut
Meddelandena är delgivna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 102 – Årsredovisning LaxåVärme AB 2018 Dnr KS 2019-89
LaxåVärme AB har upprättat årsredovisning för år 2018. Årets resultat 2018 uppgår till 1 kr
(f.å. 0 kr). Resultat efter finansiella poster år 2018 uppgår till 790 tkr (f.å. 4 190 tkr). Bolagets
egna kapital exklusive andel i obeskattade reserver år 2018 uppgår till 2 233 tkr (f.å.
2 233 tkr). Nettoomsättningen år 2018 uppgick till 20 570 tkr (f.å. 20 392 tkr). Bolaget har
erhållit ren revisionsberättelse.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Laxå Värme AB
Årsredovisning 2018 Laxå Värme AB
Revisionsberättelse 2018 Laxå Värme AB
Granskningsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Laxåvärme godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 103 – Årsredovisning 2018 Laxå Vatten AB Dnr KS 2019-92
Laxåvatten har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018 Årets resultat blev minus
-138 tkr (f.å. 0). Omsättningen uppgick till 14 319 tkr (f.å. 13 683 tkr). Eget kapital exklusive
obeskattade reserver uppgår till 3 862 tkr (f.å 4 000 tkr), det innebär att 138 tkr av
aktiekapitalet är förbrukat.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Laxå Vatten AB
Årsredovisning 2018 Laxå Vatten AB
Revisionsberättelse Laxå Vatten AB
Granskningsrapport Laxå Vatten AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Laxå Vatten AB godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 104 – Årsredovisning 2018 Laxå Kommunfastigheter AB
Dnr KS 2019-72
Laxå kommunfastigheter har upprättat årsredovisning för år 2018. Årets resultat blev 1 974
tkr (f.å. 867 tkr). Omsättningen uppgick till 43 143 tkr (f.å. 54 819 tkr) i omsättningen har
även inräknats övriga rörelseintäkter. Bolagets egna kapital exklusive obeskattade reserver
uppgår på balansdagen till 26 071 tkr(f.å. 24 076 tkr). Laxå Kommunfastigheter AB föreslår i
sin vinstdisposition en utdelning om 987 tkr till aktieägaren.

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Laxå Kommunfastigheter AB
Årsredovisning 2018 Laxå Kommunfastigheter AB
Laxå kommunfastigheter AB § 5 Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse Laxå Kommunfastigheter AB
Granskningsrapport Laxå Kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Laxå Kommunfastigheter AB
godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 105 – Årsredovisning 2018 AB Laxåhem Dnr KS 2019-73
AB Laxåhem har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat 2018 blev
-2 245 tkr (f.å. 379 tkr). Omsättningen uppgick till 51 951 tkr (f.å. 52 137 tkr). Bolagets egna
kapital uppgår till 16 889 tkr (f.å. 18 983 tkr).

Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Laxåhem AB
AB Laxåhem § 5 Bokslut 2018
Årsredovisning 2018 AB Laxåhem
Granskningsrapport AB Laxåhem
Revisionsberättelse AB LAxåhem

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för AB Laxåhem godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 25 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 106 – Årsredovisning 2018 Vätternvatten AB Dnr KS 201995
Vätternvatten AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsår 2018-01-24 - 2018-12-31.
Årets resultat för räkenskapsåret blev 0 tkr. Omsättningen uppgick till 375 tkr.

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Vätternvatten AB
Årsredovisning 2018 Vätternvatten AB
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning räkenskapsåret 2018-01-24 - 201812-31 för Vätternvatten AB godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 26 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 107 – Årsredovisning 2018 Sydnärkes Utbildningsförbund
Dnr KS 2019-75
Sydnärkes Utbildningsförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets
resultat 2018 blev -5 577 tkr (142 tkr, 2017). Omsättningen uppgick till 334 911 tkr (333 463
tkr, 2017).

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sydnärkes Utbildningsförbund 2018
Sydnärkes Utbildningsförbund § 5 Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 Sydnärkes Utbildningsförbund
Revisorernas redogörelse för 2018
Revisionsberättelse 2018
Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Sydnärkes
Utbildningsförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 27 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 108 – Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018 Dnr KS 201970
Nerikes brandkår har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets resultat
2018 blev positivt 1 523 tkr (f.å. -1 578 tkr). Omsättningen uppgick till 190 339 tkr (f.å. 171
131 tkr).

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår § 5 Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
Revisionsberättelse 2018
Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse 2018 bilaga 1
Revisionsrapport 2018 bilaga 2
Revisionsrapport 2018 bilaga 3
Revisionsrapport 2018 bilaga 4
Revisionsrapport 2018 bilaga 5

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Nerikes brandkår godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 28 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 109 – Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet
Sydnärke Dnr KS 2019-98
Samordningsförbundet Sydnärke har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Årets resultat 2018 blev minus -80 tkr (f.å. -531 tkr). Omsättningen uppgick till 5 740 tkr (f.å.
5 795 tkr).

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Sydnärke
Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Sydnärke
Revisionsberättelse för år 2018
Bilaga 1, Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen
Bilaga 2, Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser
Bilaga 3, Insatserna i siffror, statistik
Bilaga 4, Presentation av indikatorsutvärdering 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet
Sydnärke godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 29 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 110 – Årsredovisning 2018 Sydnärkes Kommunalförbund
Dnr KS 2019-109
Sydnärkes kommunalförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Årets
resultat 2018 blev +974 tkr (+2 779 tkr, år 2017) före avsättning till resultatutjämningsfond.
Omsättningen uppgick till 42 639 tkr (42 118 tkr år 2017).

Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Sydnärkes Kommunalförbund
Sydnärkes kommunalförbund § 38 Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018 Sydnärkes Kommunalförbund
Revisionsberättelse 2018
Revisorernas redogörelse 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Granskning av delårsrapport 2018

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2018 för Sydnärkes
kommunalförbund godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 111 – Ägardirektiv Laxå Värme AB Dnr KS 2019-96
Laxå Värme AB har framarbetat ett förslag till förändring av ägardirektivet. Förändringen
innebär att följande punkter förändras:
1. Att man lägger till att man ska verka för en rationell energiomställning inom Laxå kommun
med fjärrvärme och solenergi som huvudalternativ.
2. Att bolaget skall bedriva produktion samt distribution av förnyelsebar energi samt därmed
förenlig verksamhet.
3. Att bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala
ändamålet att främja förnyelsebar energiförsörjning av bostäder och lokaler samt att genom
detta bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Detta innebär en förändring i bolagets viljeinriktning att verka för att solenergi, förnyelsebar
energi införs som ett led i att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Förändringar i Ägardirektiv för Laxå Värme AB
Förändringar markerade i Ägardirektiv för LaxåVärme AB 2019
Förslag till nya Ägardirektiv Laxå Värme190415

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 31 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 112 – Särskilda direktiv för Laxå Kommunfastigheter AB
och AB Laxåhem Dnr KS 2019-99
Det har uttryckts önskemål om bostäder anpassade till äldre i orterna Finnerödja och
Hasselfors. Som underlag för beslut bör en utredning som tar reda på det faktiska intresset
för dessa bostäder tas fram.
I och med att nya Ramundergården blir klar och den gamla delen av Ramundergården blir
renoverad kommer äldreomsorgen att centraliseras. Det innebär att det inte kommer att
finnas ett behov av Edegården som äldreboende. Därför kan en planering för ombyggnation
till lägenheter påbörjas.
Oönskad växtlighet längs med gator och trottoarer ger ett tråkigt intryck för besökare och
för de som bor i våra tätorter. Med befintlig fast anställd personal har Laxå
Kommunfastigheter AB begränsade möjligheter att bekämpa växtligheten under sommaren.
En möjlig lösning kunde vara att ungdomar anställs genom så kallad feriepraktik under
sommarmånaderna för att arbeta med att ta bort sådan växtlighet.
Yrkanden
Bo Rudolfsson (KD) föreslår följande beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att som ägare av bolagen AB Laxåhem och Laxå
Kommunfastigheter AB (LKFAB) ge bolagens styrelsers direktiv,
att på lämpligt sätt undersöka intresset för bostäder anpassade för äldre i Finnerödja,
Sannerud och Hasselfors,
att bland annat påbörja en planering för att senare kunna genomföra en ombyggnation av
Edegården till lägenheter anpassade för äldre,
att verka för rensning av oönskad växtlighet längs gator och trottoarer i alla kommunens
tätorter.
Therese Magnusson (S) yrkar att attsats två ändras till: att bland annat påbörja en planering
för att senare kunna genomföra en ombyggnation av Edegården till
tillgänglighetsanpassade lägenheter,
Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till Therese Magnussons (S) ändringsyrkande.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 32 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Propositionsordning
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen antar yrkandet med förändringen och finner
att kommunstyrelsen beslutar så.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse - Särskilda direktiv för AB Laxåhem och Laxå Kommunfastigheter AB

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att som ägare av bolagen AB Laxåhem och Laxå
Kommunfastigheter AB (LKFAB) ge bolagens styrelsers direktiv,
att på lämpligt sätt undersöka intresset för bostäder anpassade för äldre i Finnerödja,
Sannerud och Hasselfors,
att bland annat påbörja en planering för att senare kunna genomföra en ombyggnation av
Edegården till tillgänglighetsanpassade lägenheter,
att verka för rensning av oönskad växtlighet längs gator och trottoarer i alla kommunens
tätorter.

Ylva von Scheele (M) deltar ej i beslutet.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 113 – Kulturnämnd Dnr KS 2019-60
I enlighet med uppdrag i budget och verksamhetsplan föreslås att en kulturnämnd inrättas.
Yrkanden
Ylva von Scheele (M) och Therese Magnusson (S) yrkar avslag till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag samt avslagsyrkande till
detta. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Kulturnämnd
Förslag till Reglemente för kulturnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige förslås besluta att inrätta en kulturnämnd från och med den 1
september år 2019 samt att fastställa reglemente för kulturnämnden.
Reservation
Ylva von Scheele (M), Therese Magnusson (S) och Kenth Gustafsson (S) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 114 – Motion gällande översyn av reglemente och
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden - svar
Dnr KS 2018-174
Moderaterna yrkar i en motion på en översyn av reglemente och delegationsordning för
barn- och utbildningsnämnden (BUN). Enligt motionen har nämndens åtagande minskat
genom att kultur- och fritidsverksamheten har överflyttats till kommunstyrelsen.
En omfattande utredning av nämndorganisationen gjordes för endast ett par år sedan. I
utredningen beskrevs olika sätt att förändra nämndorganisationen, bland annat genom att
endast ha en nämnd, en kommunstyrelse, för all verksamhet (exklusive miljönämnd).
En politisk majoritet beslutade att inte ändra nämndorganisationen.
Med anledning av att frågan till stora delar redan har utretts för endast ett par år sedan
föreslås motionen att avslås.
Yrkande
Ylva von Scheele (M) yrkar att motionen ska bifallas.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag. Förvaltningens förslag samt bifallsyrkande till
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 35 av 40
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion om översyn av reglemente mm för barn- och utbildningsnämnden
Motion gällande översyn av reglemente och delegationsordning för barn- och
utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen angående översyn av reglemente
och delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
Reservation
Ylva von Scheele (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 115 – Motion gällande rökförbud på våra kommunala
lekplatser, bad och torg - svar Dnr KS 2018-315
I motionen föreslås att kommunen inför rökförbud på kommunala lekplatser, badplatser och
torg. Syftet är att minska tobaksbruket, den passiva rökningen och minskad nedskräpning. I
den nya tobakslagen omfattas lekplatser av rökförbud. Att införa rökförbud på kommunala
badplatser är rimligt med tanke på syftet men för andra verksamhetsutövare finns inget
lagstöd utan det skulle i så fall vara frivilligt. Torg omfattas inte av rökförbud enligt den nya
tobakslagen.
Yrkanden
Therese Magnusson (S) Bo Rudolfsson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg.
Motion gällande rökförbud på våra kommunala lekplatser, bad och torg

Beslut
Kommunfullmäktiges föreslås besluta att motionens förslagspunkt om rökförbud på
kommunala lekplatser besvaras med att lekplatser omfattas av ett generellt rökförbud med
den nya tobakslagen.
Samt att motionens förslagspunkt om rökförbud på badplatser bifalls i det fall dessa är
kommunala.
Samt att motionens förslagspunkt om rökförbud på torg avslås med hänvisning att det inte
är en rökfri miljö som finns upptagen i den nya tobakslagen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 116 – Medborgarförslag om utrymme för konst i
Kunskapens Hus - svar Dnr KS 2018-390
Medborgare har inkommit med förslag om att det i Kunskapens hus ska finnas utrymme för
konstutställningar, framför allt riktat till och för ungdomar. I dagsläget finns det inte
konkreta planer på hur de delar av Kunskapens hus som idag inte används. Delar av
byggnaden; den gamla gymnastiksalen används för teaterverksamhet och då i organiserad
form av Studieförbundet Vuxenskolan. För att möjliggöra för innehållet i förslaget skulle en
mer tillgänglig form behöva skapas. Inom närtid ser kommunen inte det som möjligt, varför
en alternativ lösning föreslås för att uppmärksamma och möjliggöra en utställningslokal
under hösten 2019.
Under juni kommer SUF (Sydnärkes utbildningsförbund) att lämna sin lokal i Laxå bibliotek
som då skulle upplåtas för ändamålet under en prövo- och uppbyggnadstid.
En av planerna som diskuterats är att använda den till konstutställningar. Lokalen kan
iordningsställas för ändamålet och även utrustas med olika typer av media som kan bidra till
inspiration. Biblioteket kan bidra med kompetens för en uppbyggnad. Bibliotekets
öppettider medger också en relativt god tillgänglighet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om utrymme för konst i Kunskapens Hus
Medborgarförslag om utrymme för konst i Kunskapens Hus

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås, med hänvisning till ärendebeskrivningen, besluta att
medborgarförslaget är besvarat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 117 – Avsägelse av uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet
Dnr KS 2019-100
Kenneth Lantz (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i Mälardalsrådet.

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ersättare i Mälardalsrådet

Beslut
Avsägelsen beviljas.
Kommunstyrelsen framför ett tack till Kenneth Lantz (V) för den tid han haft uppdraget.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

2019-04-24

Kommunstyrelsen

§ 118 – Val av ersättare i Mälardalsrådet Dnr KS 2019-100
Som ny ersättare i Mälardalsrådet utses Clara Ericson (V).

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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