
Protokoll 2016-04-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:45 Hidinge skola, matsalen  

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (FP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (ordförande)
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Charlotta 
Englund (C)
Rasmus Larsson (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Kerstin Leijonborg (FL)
Eddie Fernberg (M)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Sören Fagerstedt (KD)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
Mait Edlund (S)  ersätter Gunilla Pihlblad (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Övriga
Birgitta Hultin (Revisor)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Henrik Hult (Ordförande vård- och omsorgsnämnden)

Protokollet innehåller paragraferna §§28-44

Ordförande _________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare _________________________________________________________________
Conny Boman Lars-Gunnar Forsberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-04-25

Datum för överklagan 2016-04-26 till och med 2016-05-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§28 Val av justerare
§29 Ändring av dagordningen
§30 Yttranderätt för vård- och omsorgsnämndens ordförande
§31 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
§32 Årsredovisning för Nerikes brandkår 2015
§33 Årsredovisning för kommunens bolag och direktiv till ombud
§34 Utökad borgen för de kommunala bolagen
§35 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasa-området
§36 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl
§37 Revidering av arkivreglemente
§38 Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd

§39 Val av lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, 
Lekebergsbostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB

§40 Anmälan av nytt medborgarförslag - Dagverksamhet i Kastanjen, Fjugesta
§41 Meddelanden
§42 Avsägelse från Britt Åhsling (M) som ordförande i kommunfullmäktige
§43 Avsägelse från Amanda Höjer (C) som 1 vice ordförande i kommunfullmäktige
§44 Val av ordförande och 1 vice ordförande i kommunfullmäktige
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§28- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 26 april kl. 14.30 på sekreterarens rum.

Förslag till beslut
Conny Boman (C) och Lars-Gunnar Forsberg (S) utses till justerare med Gun-Britt Grimsell (C) 
och Mikael Bergdahl (S) som ersättare.

Beslut
Conny Boman (C) och Lars-Gunnar Forsberg (S) utses till justerare med Gun-Britt Grimsell (C) 
och Mikael Bergdahl (S) som ersättare.
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§29- Ändring av dagordningen
Ärendebeskrivning
Efter utskick har följande ärenden tillkommit:

13. Avsägelse från Britt Åhsling (M) som ordförande i kommunfullmäktige (KS 16-232)

14. Avsägelse från Amanda Höjer (C) som 1 vice ordförande i kommunfullmäktige (KS 16-233)

15. Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige (KS 16-234).

Dessa ärenden har funnits att tillgå i Meetings sedan morgonen och finns i pappersform i 
möteslokalen.

Beslut
Ordförandes förslag till tillägg i dagordningen godkänns.
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§30 - Yttranderätt för vård- och omsorgsnämndens ordförande 
(KS 16-236)
Ärendebeskrivning
Enligt § 23 i Arbetsordningen för kommunfullmäktige kan ordförande efter samråd med vice 
ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i 
nämnder och fullmäktigeberedningar, revisorerna, anställda i kommunen och utomstående 
sakkunniga för att lämna upplysningar. Ordförande bestämmer om person som kallats får yttra sig 
under överläggningarna.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämndens ordförande, Henrik Hult, beviljas 
yttranderätt vid dagens sammanträde med anledning av årsredovsining för 2015.
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§31 - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015 (KS 16-134)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2015.

Av kommunfullmäktige beslutade 18 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, 16 är delvis 
uppnådda och ett är ej uppnått.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 3,2 mkr för 2015. Fördelningen är att Lekebergs 
kommun visar ett positiv resultat om 2,1 mkr och holdingbolaget ett positivt utfall om 1,0 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ 2015 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Kjell Edlund (S), Lennart M Pettersson (S) och Kerstin 
Leijonborg (FL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut
Kommunfullmäktige
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa 
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organ 2015 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
 §89 Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun
 Granskning av årsredovisning 2015
 Revisionsberättelse 2015
 Revisorernas redogörelse för 2015

Expedieras till 
Revisorerna

Ekonomiavdelningen

Adminsitrativa avdelningen
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§32 - Årsredovisning för Nerikes brandkår 2015 (KS 16-148)
Ärendebeskrivning
Vid direktionens möte den 25 februari 2016 fastställdes årsredovisningen för 2015 samt att 
direktionen föreslår kommunfullmäktige i Örebro, Lindberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund 
och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning. Utöver detta bifogades även revisorernas 
berättelse för 2015 med revisionsrapport och redogörelse. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets 
årsredovisning för 2015 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. Beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 2015 
års verksamhet
2. Godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2015.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. Beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 2015 
års verksamhet
2. Godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2015
 Följebrev till Nerikes brandkårs årsredovisning 2015
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2015
 Revisionsberättelse för Nerikes brandkårs årsredovisning 2015
 Bilaga 1 till revisionsberättelse
 Bilaga 2 till revisionsberättelse
 Bilaga 4 till revisonsberättelse
 Bilaga 5 till revisionsberättelse
 §90 Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår

Expedieras till 
Nerikes brandkår

Revisorerna
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§33 - Årsredovisning för kommunens bolag och direktiv till 
ombud (KS 15-163)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 2015 och har 
kallat till bolagstämma.

Ombuden behöver till stämman få direktiv från fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, 
godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, 
godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för kommunens bolag och direktiv till ombud
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2015
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2015
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2015
 §83 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud
 §91 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud

Expedieras till 
Ombuden
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§34 - Utökad borgen för de kommunala bolagen (KS 14-262)
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
har inkommit med ansökan om utökad kommunal borgen till följd av kommande byggnationer. För 
LEBO handlar det om 80 mkr och för LEKO 100 mkr. Tidigare beslutad kommunal borgen är totalt för 
båda bolagen 448,1 mkr. Om beslut fattas om utökad kommunalborgen är Lekebergs kommuns 
borgensåtagande totalt 628,1 mkr. Beslutet påverkar kommunkoncernens totala låneskuld och 
framöver bör hänsyn tas till detta innan beslut fattas om ny- och ombyggnationer.

Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LekebergsBostäder AB:s 
räkning upp till totalt lånebelopp om 267 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs 
Kommunfastigheter AB:s räkning upp till totalt lånebelopp om 360 640 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkande

Wendla Thorstensson (C), Kjell Edlund (S), Anette Bergdahl (S), Eva Blomqvist (L) och Kerstin 
Leijonborg (FL) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anteckning

Mötet ajourneras mellan 20.00 - 20.05.

Ordförande beslutar att ge ekonomichef, Anna Bilock, yttranderätt i ärendet.

Anteckning
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Mötet ajourneras mellan 20.10 - 20.15.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LekebergsBostäder AB:s 
räkning upp till totalt lånebelopp om 267 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Kommunfastigheter 
AB:s räkning upp till totalt lånebelopp om 360 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökad borgensåtagande för de kommunala bolagen
 Ansökan om utökad kommunal borgen
 Ansökan om utökad kommunal borgen
 §82 Utökad borgen för de kommunala bolagen
 §92 Utökad borgen för de kommunala bolagen

Expedieras till 
LekebergsBostäder AB

Lekebergs kommunfastigheter AB

Ekonomiavdelningen

Page 15 of 29



Protokoll 2016-04-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasa-området (KS 14-448)
Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder (LEBO) har expedierat ett med ett beslut om att bygga 36 nya lägenheter i Wasa 
området till en kostnad av ca 65 miljoner kronor. I beslutet bereds kommunfullmäktige att ta 
ställning till LEBO:s beslut.

Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på lägenheter och 
kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i kommunen. Kommunen har också 
från migrationsverket krav på att ta emot nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av 
bostäder.

LEBO:s bedömning är att det framförallt är större lägenheter som behövs och byggnationen gäller 
därför 3:or och 4:or.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till byggnationen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya lägenheter i 
Wasa-området.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkande

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg 
att kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att ska ansöka om de statliga medel för 
byggnation som staten förväntas besluta om.

Håkan Söderman (M) och Anette Bergdah (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Wendla 
Thorstenssons (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning
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Ordförande börjar med att fråga om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Ordförande tar därefter upp Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande, att kommunfullmäktige ska 
uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om de statliga medel för byggnation som staten förväntas 
besluta om, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt tilläggsyrkandet.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya lägenheter i Wasa-området.

2. uppdrar till kommunstyrelsen att ansöka om de statliga medel för byggnation som staten förväntas 
besluta om.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om att LEBO ska bygga 36 lägenheter i Wasa-området
 LEBO Tjänsteskrivelse
 LEBO Protokollsutdrag 2016-03-21
 §81 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet
 §93 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet

Expedieras till 
LekebergsBostäder AB

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen
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§36 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl (KS 15-671)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att

den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkande

Wendla Thorstensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anteckning

En ny karta över området har tillkommit 2016-05-25, den nya kartan är justerad för att ett dike ska 
sparas bredvid en föreslagen väg. En formaliaändring.

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att

den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, antagandehandlingar
 §94 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl
 Planbeskrivning för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 Tjänsteskrivelse Fjugesta 5:2 mfl, efter granskning
 Granskningsutlåtande för Fjugesta 5:2 m.fl.
 Plankarta för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 Karta Fjugesta 5:2 m.fl, reviderad 2016-04-25

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning
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Teknik- och serviceavdelningen
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§37 - Revidering av arkivreglemente (KS 14-248)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som 
måste finnas i kommunen.

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet är det enklare att endast en 
gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arkivreglemente
 Arkivreglemente för Lekebergs kommun
 §85 Revidering av arkivreglemente
 §95 Revidering av arkivreglemente

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden

Sydnärkes IT-nämnd
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§38 - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-
nämnd (KS 16-140)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande 
ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser för 2016
1. Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd
2. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd.

Valberedningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser för 2016
1. Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd
2. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd.

Beslut
Kommunfullmäktige utser för 2016
1. Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun, till ordförande för Sydnärkes IT-nämnd
2. Wendla Thorstensson (C), Lekebergs kommun, till vice ordförande för Sydnärkes IT-nämnd.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd
 §86 Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2016
 §96 Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd

Expedieras till 
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun

Sydnärkes IT-nämnd
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§39 - Val av lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala 
Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB (KS 16-190)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade §127/2014 att utse Birgitta Hultin (S), Bo Grimsell (C), Thord 
Johansson (KD), Åsa Ek (M) och Tommy Gustavsson (S) till lekmannarevisorer för tiden 1 januari 2015 
till granskningen av årsredovisningen för 2018.

Bolagsverket har nu gjort kommunstyrelseförvaltningen och bolagen uppmärksamma på att de vill ha 
ett tydligare beslut från kommunfullmäktige om vilka bolag som lekmannarevisorerna ska granska.

Förslag till beslut
Lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 
2018 utses:

Birgitta Hultin (S)
Bo Grimsell (C)
Thord Johansson (KD)
Åsa Ek (M)
Tommy Gustavsson (S).

Valberedningens förslag till beslut

Lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 
2018 utses:

Birgitta Hultin (S)
Bo Grimsell (C)
Thord Johansson (KD)
Åsa Ek (M)
Tommy Gustavsson (S).

 

Beslut
Lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB för tiden 1 januari 2015 till och med granskningen av årsredovisningen för 
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2018 utses:

Birgitta Hultin (S)
Bo Grimsell (C)
Thord Johansson (KD)
Åsa Ek (M)
Tommy Gustavsson (S)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av revisorer för granskning av de kommunala bolagen

Expedieras till 
Birgitta Hultin (S)
Bo Grimsell (C)
Thord Johansson (KD)
Åsa Ek (M)
Tommy Gustavsson (S)

Lekebergs kommunfastigheter AB
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§40 - Anmälan av nytt medborgarförslag - Dagverksamhet i 
Kastanjen, Fjugesta (KS 16-118)
Ärendebeskrivning
Anna-Maria Pettersson, Fjugesta, presenterar i ett medborgarförslag daterat den 29 februari 2016 
två förslag till att finansiera dagverksamheten på Kastanjen i Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Anna-Maria Pettersson föredrog sitt medborgarförslag vid sammanträdet.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om dagverksamheten i Kastanjen

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Anna-Maria Pettersson
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§41- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Anmälningar
 Protokoll från Nerikes brandkår 2016-02-25

 VON §4/2016 Reducering inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering av 
målvärden i MER-plan

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting; vision e-hälsa 2025

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-03-04

 Information från Förenade Småkommuners Försäkrings AB om bolagets verksamhet och 
framtid

 Verksamhetsberättelse Business Region Örebro (BRO) 2015

 Beslut om biotopskyddsområde på fastigheten Utterbäck 1:114 i Karlskoga kommun och 
Länsstyrelsen i Örebro läns ordningsföreskrifter för biotopskyddsområdet Utterbäck

 Protokoll Specifika samverkansrådet för infrastruktur och trafik, 16 oktober 2015

 Protokoll specifika samverkansrådet för infrastruktur och trafik, 27 november 2015

 Protokoll Specifika samverkansrådet för infrastruktur och trafik, 22 januari 2016

 Årsredovsining Kommuninvest 2015

 Beslut om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 8§ artskyddsförordningen (2007:845) 
om Jungfru Marias nycklar, med anledning av byggnation av vindkraftverk Kronoberget. 522-
2090-2016 522-1725-2014

 Protokoll Nerikes Brandkår 2016-04-07

 Årsredovisning Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2015

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-04-14

 Frågor till Lekebergs kommunfullmäktige om arkivlokal i Fjugesta

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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§42 - Avsägelse från Britt Åhsling (M) som ordförande i 
kommunfullmäktige (KS 16-232)
Ärendebeskrivning

Britt Åhsling (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som ordförande i 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Britt Åhslings (M) avsägelse.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Britt Åhslings (M) avsägelse.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Britt Åhsling (M) som ordförande i kommunfullmäktige
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§43 - Avsägelse från Amanda Höjer (C) som 1 vice ordförande i 
kommunfullmäktige (KS 16-233)
Ärendebeskrivning
Amanda Höjer (C) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som 1 vice ordförande i 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Amanda Höjers (C) avsägelse.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Amanda Höjers (C) avsägelse.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Amanda Höjer (C) som 1 vice ordförande i kommunfullmäktige
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§44 - Val av ordförande och 1 vice ordförande i 
kommunfullmäktige (KS 16-234)
Ärendebeskrivning
Britt Åhsling (M) har inkommit med en avsägelse som ordförande och Amanda Höjer har inkommit 
med en avsägelse som 1 vice ordförande i kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut

1. Amanda Höjer (C) utses till ny ordförande för kommunfullmäktige

2. Britt Åhsling (M) utses till ny 1 vice ordförande för kommunfullmäktige.

 

Beslut
Amanda Höjer (C) utses till ny ordförande för kommunfullmäktige.

Britt Åhsling (M) utses till ny 1 vice ordförande för kommunfullmäktige.
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