
Kallelse 2017-04-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:00 Hidinge skola

Övriga
Gustav Olofsson
Anna Bilock, Ekonomichef
Sören Skårsjö, VD LEBO/LEKO
Martin Willén, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Ulla Kristina Fintling (C)
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Eddie Fernberg (M)
Pelle Widlund (M)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C), ordförande
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering av protokoll kommer äga rum 28 april kl 11.00 i sammanträdesrum Trollkarlen, 
kommunhuset Fjugesta. Justeringen är öppen för allmänheten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Ulrica Ingvarsson (KD) och Ewonne Granberg (S) till justerare samt Jonas 
Hansen (KD) och Gunilla Pihlblad (S) till ersättare.  
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2 – Information - Vattenförsörjning från 
Vättern, Vätternvattenprojektet 
(10KS129)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information kring projektet att hämta dricksvatten från Vättern.
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3 – Årsredovisning för Sydnärkes 
miljönämnd 2016 samt uppföljning av 
intern kontrollplan 2016 
(KS 17-139)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljöförvaltning har inkommit med årsredovisning för sydnärkes miljönämnd 2016 samt 
uppföljning av intern kontrollplan 2016. 2016 års utfall är ett nollresultat.

Kostnader och intäkter är periodiserade till årsbokslutet 31 december. Intäkterna blev på totalt 4 
913 tkr. Det är 250 tkr sämre än budget. Intäkterna för tillsyn enligt miljöbalken blev 242 tkr bättre 
än budget och tillsyn enligt livsmedelslagen blev 62 tkr sämre än budget. En tillfällig förstärkning på 
handläggarsidan är bakgrunden till intäktsökningen.

Kostnaden för arbetskraft slutredovisades 402 tkr bättre än budget. Den största orsaken var en 
sjukskrivning som ej ersatts inom förvaltningen samt vakant miljöchefstjänst del av året. Kostnader 
för lokaler, systemkostnader, kontorsmaterial osv blev 148 tkr bättre än budget. 
Rekryteringskostnaden av ny miljöchef på 166 tkr har belastat resultatet för år 2016. Intern 
kontrollplan 2016 Intern kontroll för andra halvåret har genomförts, kontrollerades utan 
anmärkning och fungerar i enlighet med rutinbeskrivningen.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom sydnärkes miljöförvaltnings förslag att godkänna 
årsredovisning och intern kontrollplan för 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning samt uppföljning av intern kontrollplan för 
Sydnärkes miljönämnd 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2016 - Sydnärkes miljönämnd
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 och uppföljning av intern kontrollplan 2016
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes miljönämnd 2016 samt uppföljning av intern 

kontrollplan 2016
 Expediering av beslut - §3 Årsredovisning 2016 för Sydnärkes miljönämnd
 §72 KS Årsredovisning för Sydnärkes miljönämnd 2016 samt uppföljning av intern 

kontrollplan 2016
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 §53 KSAU Årsredovisning för Sydnärkes miljönämnd 2016
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4 – Årsredovisning Nerikes brandkår 2016 
(KS 17-152)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vid direktionens möte den 10 mars 2017 fastställdes årsredovisningen för 2016 samt att 
direktionen föreslår kommunfullmäktige i Örebro, Lindberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, 
Askersund och Lekeberg att godkänna 2016 års redovisning. Utöver detta bifogades även 
revisorernas berättelse för 2016 med revisionsrapport och redogörelse. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets 
årsredovisning för 2016 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda,
2. Godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Revisorernas redogörelse samt De sakkunnigas rapporter i olika granskningar, bilagor 2-4
 Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2016
 Protokollsutdrag
 Följebrev
 §73 KS Årsredovisning Nerikes brandkår 2016
 §54 KSAU Årsredovisning för Nerikes brandkår 2016
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2016
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5 – Årsredovisning för kommunens bolag 
och direktiv till ombud 
(KS 17-253)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 2016 och 
kommer ha bolagstämma 9 maj 2017. Ombuden behöver till stämman få direktiv från 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och 
balansräkning och godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt

2. beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2016 för kommunens bolag och direktiv till ombud
 Årsredovisning för Holdingbolaget 2016
 Årsredovisning för Lekebergs Kommunfastigheter (LEKO) 2016
 Årsredovisning för Lekebergsbostäder (LEBO) 2016
 Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 13§ aktiebolagslagen
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6 – Årsredovisning för Lekebergs kommun 
2016 
(KS 17-49)

Föredragande Gustav Olofsson & 
Anna Bilock 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2016.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, fem är delvis 
uppnådda.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 14 mkr för 2016. Fördelningen är att Lekebergs 
kommun visar ett positiv resultat om 10,1 mkr och holdingbolaget ett positivt utfall om 3,9 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2016
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2016
 Revisionsberättelse för år 2016
 §71 KS Årsredovisning för Lekebergs kommun 2016
 §52 KSAU Årsredovisning för Lekebergs kommun 2016
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7 – Taxa för kopiering och utskrift i 
Lekebergs kommun 
(KS 16-720)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut om taxa för kopiering och utskrift år 2004 (KF 13/2004). 
Förvaltningen anser att en uppräkning bör ske eftersom ingen revidering har gjorts sedan 2004. 
Kopieringstaxan gäller för samtliga förvaltningar och bolag inom kommunen och utgår från 
Avgiftsförordning (1992:191) för statliga myndigheter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att summan ändras under punkt 2.1 och 2.6 från 50 kr för sida 10 till 2 
kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Ordföranden finner att det finns ett förslag och det är förvaltningens förslag med ändringsyrkandet 
från Håkan Söderman (M) att ändra under punkt 2.1 och 2.6 från 50 kr för sida 10 till 2 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. ändrar under punkt 2.1 och 2.6 från 50 kr för sida 10 till 2 kr.
2. och föreslår Kommunfullmäktige anta Taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för kopiering och utskrift
 Taxa för kopiering och utskrift i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, 2004-02-26
 §74 KS Taxa för kopiering och utskrift
 §55 KSAU Reviding av Taxa för kopiering och utskrifter
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8 – Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 4 2016 
(KS 17-140)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som 
ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 4, 2016 finns fem ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är tre beslut enligt LSS vuxen, ett beslut enligt SoL 
äldreomsorg samt ett beslut enligt SoL IFO barn. Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas 
till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. begär en komplettering av redovisningen med tydlig beskrivning av de ej verkställda 
beslutet och varför de inte är verkställda till kommunstyrelsen

2. överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 4, 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2016
 Ej verkställda beslut Vård-och  omsorgsnämnden kvartal 4
 §12 SON Rapportering av ej verkställda beslut till IVO kvartal 4-2016
 §56 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 - 2016
 §75 KS Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2016
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9 – Anmälan av ny motion - Motion från 
Framtidspartiet i Lekeberg om att utreda 
frågan om hur återvinningsstationen i 
Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell 
och bra placerad 
(KS 17-257)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med en motion kring återvinningsstationen i Lanna. 
Framtidspartiet framför att det finns brister i utformningen av återvinningsstationen och att den är 
för liten med tanke på den inflyttning som sker i Lanna.

Partiet föreslår i motionen att kommunen ska utreda hur återvinningsstationen kan bli mer 
tillgänglig, funktionell och bra placerad.

Förslaget är att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om att utreda frågan om hur återvinningsstationen i 

Lanna kan bli mer tillgänglig, funktionell och bra placerad med hänsyn till både miljö och 
trafiksäkerhet
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10 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

På varje kommunfullmäktige redovisas inkomna meddelanden, information med mera som är ställt 
till kommunfullmäktige.

Lista på meddelanden
 KS 17-7-7 - Protokoll för Regionalt samverkansråd 2017-03-10
 KS 17-10-1 - Protokoll från styrelsemöte Leko, 2017-03-08
 KS 17-274-1 - Revisorernas redogörelse för år 2016
 KS 17-167-1 - Verksamhetsberättelse för taxe- och avgiftsnämnden 2016
 KS 17-156-1 - Revisionsrapport - Granskning av strategisk kompetensförsörjning i Lekebergs 

kommun
 KS 17-12-1 - Protokoll från Sydnärkes miljönämnd 2017-02-27

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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