
Protokoll 2017-06-12

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-19:30 Hidinge skola  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §§30-40, 
§§42-48
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Kent 
Runesson (C)
Elin Nilsson (L) §§30-40, §§42-48 ersätter Eva Blomqvist 
(L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §41 ersätter Eva 
Blomqvist (L)
Marita Johansson (MP)  ersätter Pia Frohman (MP)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Mikael Bergdahl (S)
Maria Larsson (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§30-48

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf Lars-Gunnar Forberg

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-06-12

Datum för överklagan 2017-06-16 till och med 2017-07-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§30 Val av justerare
§31 Redovisning av partistöd 2016
§32 Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016
§33 Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun
§34 Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar
§35 Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner
§36 Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017
§37 Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl
§38 Detaljplan för Sälven 1:35
§39 Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern
§40 Förvärv av aktier i Inera AB

§41 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017

§42 Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 2017
§43 Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan

§44 Anmälan av ny motion - Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om utredning kring 
asfaltering och belysning på gamla järnvägsspåret mellan Fjugesta och Gropen

§45 Avsägelse från politiska uppdrag, Kjell Edlund (S)
§46 Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige - Pernilla Marberg (M)
§47 Valärende
§48 Meddelanden
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§30- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering av protokoll kommer äga rum 15 juni kl 15.00 i sammanträdesrum Trollkarlen, 
kommunhuset Fjugesta. Justeringen är öppen för allmänheten.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser John Hägglöf (M) och Michael Larsson (S) till justerare 
med Linnéa Hägglöf (M) och Lars-Gunnar Forberg (S) som ersättare.

Beslut

Kommunfullmäktige utser John Hägglöf (M) och Michael Larsson (S) till justerare 
med Christina H-son Pålsson (M) och Lars-Gunnar Forberg (S) som ersättare.
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31 - Redovisning av partistöd 2016 (KS 17-145)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd.

Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 
12 §§. Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som 
riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016 - (KS 17-145-10)
 Redovisning av partistöd 2016 (MP) - (KS 17-145-2)
 Redovisning av partistöd 2016 (M) - (KS 17-145-9)
 Redovisning av partistöd 2016 (KD) - (KS 17-145-7)
 Redovisning av partistöd 2016 (L) - (KS 17-145-8)
 Redovisning av partistöd 2016 (V) - (KS 17-145-5)
 Redovisning av partistöd 2016 (S) - (KS 17-145-4)
 Redovisning av partistöd 2016 (SD) - (KS 17-145-6)
 Redovisning av partistöd 2016 (C) - (KS 17-145-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Redovisning av partistöd 2016 (FL) - (KS 17-145-3)
 §118 KS Redovisning av partistöd 2016 - (KS 17-145-12)
 §98 KSAU Redovisning av partistöd 2016 - (KS 17-145-11)

Expedieras till 

Samtliga partier
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§32 - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 (KS 
17-159)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. 
Årets resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. 
Därför redovisar kommunalförbundet inte något eget kapital. Efter att avslut har bokförts 
visar ”sista raden” alltid noll.

Resultatet 2016 visar att tre av kommunerna inte har en taxa som täcker årets kostnader. 
Sydnärkes kommunalförbund har därför gått fram med en begäran om taxehöjning till 
Askersunds och Laxå kommuner.

I Askersund har kommunen valt att täcka 2016 års underskott fullt ut med skattemedel. 
Kommande års ökade kostnader, främst till följd av byggnation av en ny återvinningscentral i 
Askersund, kommer att täckas med den begärda och beslutade taxehöjningen från och med 
2017.

I Laxå har kommunen valt att kompensera det ackumulerade underskottet helt med den 
beslutade taxehöjningen från 2017.

I Lekeberg görs bedömningen att det uppkomna underskottet 2016 kommer att kunna 
återhämtas över tid bl.a. med hjälp av förändrad insamling av hushållssoporna från hösten 
2017.

Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 6 april 2017 att föreslå medlemskommunerna 
att godkänna årsredovisningen för år 2016.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-2)
 Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-1)
 Granskningsrapport årsredovisning - (KS 17-159-1.3)
 Revisorernas redogörelse för 2016 - (KS 17-159-1.1)
 Revisionsberättelse - (KS 17-159-1.2)
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06 - (KS 17-159-1.4)
 §116 KS Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-4)
 §96 KSAU Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-3)

Expedieras till 

Sydnärkes kommunalförbund

Page 9 of 38



Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33 - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun (KS 17-329)
Ärendebeskrivning

Kommunens prognosrapport 1 innehåller en beskrivning och sammanfattning över utfallet 
för mål och ekonomi januari-april 2017. En sammanfattning över dom viktigaste 
händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för 
ekonomin.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

 1 mål uppnås
 5 uppnås delvis
 0 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 17 %

Kommunens prognosrapport 1, redovisar en helårsprognos som förväntas ge ett positivt 
resultat om 10 487 000, vilket innebär ett budgetöverskott om 1 800 000 i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 000. Verksamheterna prognostiserar totalt ett 
budgetunderskott om 1 040 000.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thostensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 - (KS 17-329-5)
 Prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun - (45990)
 §107 KS Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-329-4)
 §89 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-329-2)
 Protokollsutdrag SON 2017-05-23 § Prognosrapport 1-2017 - (KS 17-329-3)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Samtliga nämnder
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Regler för borgerliga vigslar, begravningar och 
namngivningar (KS 16-750)
Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen.

I Lekebergs kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare, två för 
namngivningar och två för borgliga begravningar. Det finns inga beslutade regler kring dessa 
förrättningar. Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och föreslår att 
förrättningarna blir gratis för kommunmedborgare. Detta både för att ge en bra service till 
medborgarna och för att minska den administration som i dagsläget är kring de borgliga 
förrättningarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och anlitande av kommunal förrättare till begravning är 
kostnadsfri när en eller båda är medborgare i Lekebergs kommun och förrättningen äger rum 
inom kommunens gränser.

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och anlitande av kommunal förrättare till begravning är 
kostnadsfri när en eller båda är medborgare i Lekebergs kommun och förrättningen äger rum 
inom kommunens gränser.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivselse - Regler för borliga vigslar, begravningar och namngivningar - (KS 16-750-1)
 §104 KS Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar - (KS 16-750-3)
 §95 KSAU Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar - (KS 16-750-2)

Expedieras till 

Löneenheten

Samtliga förrättare
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och 
Lekebergs kommuner (KS 17-104)
Ärendebeskrivning

Förslag till ny renhållningsordning har varit ute på remiss från Sydnärkes kommunalförbund.

Yttranden har inkommit från Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, 
Sydnärkes miljöförvaltning och Drift- och servicenämnden och Hallsbergs kommun.

Lekebergs kommun angav i svar på remissen att kommunen ställer sig bakom förslaget till 
renhållningsordning. Inkomna yttranden finns sammanställda i bilaga och 
sammanfattningsvis kan utläsas att förslaget till ny renhållningsordning bedöms vara tydlig 
med rimliga mål och åtgärder. Remissförslaget har utifrån inkomna synpunkter bearbetats 
och vissa ändringar har gjorts. Gjorda ändringar är inte av den betydelsen att inriktningen på 
avfallsarbetet eller omfattningen av detta väsentligen ändrats.

Direktionen beslutade vid sammanträde 2017-04-06 att godkänna renhållningsordningen 
samt föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg att anta denna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs 

kommuner - (KS 17-104-10)
 Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - 

(KS 17-104-9)
 Kommunal avfallsplan 2017-2020 - (KS 17-104-2)
 Bilaga A. Sorteringsanvisningar - (KS 17-104-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Bilaga 1. Nulägesbeskrivning av Sydnärkes kommunalförbunds avfallshantering år 2015 - (KS 
17-104-7)

 Bilaga 2. Åtgärdsplan - (KS 17-104-6)
 Sammanställning över remissvar avseende renhållningsordning - (KS 17-104-9.1)
 §97 KSAU Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - 

(KS 17-104-11)
 §117 KS Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - (KS 

17-104-12)

Expedieras till 

Sydnärkes kommunalförbund

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Laxå kommun
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Protokoll 2017-06-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§36 - Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017 (KS 
14-388)
Ärendebeskrivning

Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna 
kommunen, vilket regleras i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 
2000:1383) vilken senare ändrats (SFS 2013:866). Som en del i detta ska varje kommun 
upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lekebergs kommun har valt att upprätta ett 
dokument som utgår från översiktsplanen och som getts benämningen 
”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller ställningstaganden som kompletterar 
översiktsplanens ställningstaganden. Genom detta dokument kommer Lekeberg att uppfylla 
ovan nämnda lag. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga som innehåller de delar 
av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt vissa 
planeringsunderlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden 
bygger på.

Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars 
ställningstaganden täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens ansvar för 
bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor utsträckning en 
avstämning av läget på bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen och en uppföljning av 
översiktsplanens ställningstaganden. Bostadsplaneringsprogrammet bygger fullt ut på 
översiktsplanenens kapitelindelning och riktlinjer. Benämningen 
”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det bättre speglar kommunens roll kopplat 
till bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet har under perioden 20 februari till 
17 mars varit utsänt till ett utvalt antal remissinstanser.

Inkomna yttranden finns redovisade i en remissammanställning tillsammans med 
kommentarer där det framgår vilka förändringar i remissförslaget som föreslås. 
Programmets horisont är därmed också kortare än översiktsplanen, ca 5 år (2018-2022). 
Dokumentet är obligatoriskt vid ansökan om så kallad byggbonus. Med dessa förändringar 
föreslås att bostadsplaneringsprogrammet med dess riktlinjer för bostadsförsörjningen antas 
av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017 - (46350)
 Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun - 

antagande - (KS 14-388-14)
 §92 KSAU Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram - (KS 14-388-15)
 §94 KS Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram - (KS 14-388-16)
 Yttrande från Sydnärkes kommunalförbund avseende Lekebergs kommuns 

Bostadsplaneringsprogram 2017 - (KS 14-388-12)
 Yttrande från Region Örebro län avseende Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram 

2017 - (KS 14-388-8)
 Yttrande från Kumla kommun avseende Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram 

2017 - (KS 14-388-9)
 Yttrande från Askersunds kommun avseende Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram 

2017 - (KS 14-388-10)
 Länsstyrelsens yttrande, Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen 

i Lekebergs kommun (1/4) - (KS 14-388-13)
 Länsstyrelsens yttrande, bostadsplaneringsprogram 2017, Lekebergs kommun.pdf - (KS 14-

388-13.1)
 Hemlöshet- en fråga om bostäder slutrapport - (KS 14-388-13.2)

Expedieras till 

Näringslivs- och utvecklingschefen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl (12KS229)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61.

Innan ytterligare verksamheter kan etableras har det bedömts att området bör 
detaljplaneläggas. Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan 
för fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga 
området. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på 
samråd under tiden mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Detaljplanen har även varit ute på 
granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2016-01-11 och 2017-02-01. Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas planhandlingarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl - (12KS229-8)
 §85 KS Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl - (KS 12-229-10)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §94 KSAU Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl - (KS 12-229-9)
 Behovsbedömning - (44890)
 Fastighetsförteckning - (44891)
 Granskningsutlåtande - (44892)
 Planbeskrivning - (44893)
 Plankarta - (44894)
 Samrådsredogörelse - (44895)

Expedieras till 

Sydnärkes byggförvaltningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Detaljplan för Sälven 1:35 (KS 15-790)
Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande 
av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-
10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs 
beslutet att det istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på under 
tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Detaljplaneändringen har även varit ute på 
granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-12. Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden 
justerats efter inkomna synpunkter.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort enligt 5 kap 27 
§Plan- och bygglagen

2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort enligt 5 kap 27 
§Plan- och bygglagen
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2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort - (KS 15-790-

50)
 §93 KSAU Detaljplan för Sälven 1:35 - (KS 15-790-51)
 §84 KS Detaljplan för Sälven 1:35 - (KS 15-790-52)
 Samrådsredogörelse - (KS 15-790-42)
 Plankarta - (44800)
 Planbeskrivning - (44801)
 Granskningsutlåtande - (44802)

Expedieras till 

Sydnärkes byggförvaltning
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§39 - Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för 
dricksvattenförsörjning från Vättern (KS 17-310)
Ärendebeskrivning

Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. Projektet 
som startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som bl.a. är underlag för ett 
beslut om gemensam bolagsbildning. Syfte med bolaget är att driva processen vidare enligt 
den plan som finns i 3 olika faser. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv 
är framtagna efter Sydvattens modell i en bolagsgrupp med representanter från sju 
kommuner. (Askersund tillkom senare) Detta är första steget på ett genomförande av ny 
vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och reservvattensystem för regionen. 
För Lekebergs kommuns del är det angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger 
möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet och framtida 
driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Lekebergs kommun. Förslag till 
beslutspunkter är synkroniserade med övriga kommuner i bolagsbildningsgruppen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för 
en köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att: 
- anta föreslagen bolagsordning; - anta föreslaget ägardirektiv; samt att - öka Bolagets 
aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 
aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för aktiens kvotvärde om 100 
kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande av aktier 

enligt punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens finansförvaltning.
8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 

till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.

9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till representant i 
ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Gerry Milton (SD) yrkar på att ärendet ska återremiteras till kommunstyrelsen för att utreda 
ärendet igen.

Propositionsordning

Ordförande ställer först förslag om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige gör så.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för 
en köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att: 
- anta föreslagen bolagsordning; - anta föreslaget ägardirektiv; samt att - öka Bolagets 
aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 
aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för aktiens kvotvärde om 100 
kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
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7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande av aktier 
enligt punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens finansförvaltning.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 
till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.

9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till representant i 
ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vätternvatten - (KS 17-310-1)
 §108 KS Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern - 

(KS 17-310-3)
 §90 KSAU Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern 

- (KS 17-310-2)
 Följebrev för bildande av Vätternvatten AB - (44915)
 Handling 1, Informationsunderlag - (44916)
 Handling 3a, Aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44917)
 Handling 3b, Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) - (44919)
 Handling 3c, Bilaga 2.1 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44920)
 Handling 3c, Bilaga 2.2 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44921)
 Handling 3d Budget Fas 1 Vätternvatten AB (bilaga 3 till aktieägaravtal) - (44922)
 Handling 4, Ägardirektiv Vätternvatten AB - (44923)
 Handling 5, aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB - (44924)
 Handling 6, fördelning aktier och borgen Vättervatten AB - (44925)

Expedieras till 

Länsstyrelsen i Örebro län

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Kumla kommun

Laxå kommun

Lindesbergs kommun

Nora kommun

Örebro kommun

Ekonomiavdelningen
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§40 - Förvärv av aktier i Inera AB (KS 17-211)
Ärendebeskrivning

Företaget Inera AB ägs i dag till största delen av SKL Företag AB. Inera AB bildades 1999 och 
har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit 
inriktad på utvecklingen av e-hälsa. Tanken är nu att SKL, landsting, regioner och landets 
kommuner tillsammans ska arbeta för ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. Därför 
erbjuds nu landets kommuner att förvärva fem aktier till ett bokfört värde av 8 500 kr per 
aktie, vilket totalt motsvarar 42 500 kr. I övrigt förbinder sig inte kommunen till några 
särskilda ekonomiska åtaganden. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det 
möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. 
Samarbetet kommer också att stärka delägarnas roll som beställare genom att arbeta 
gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 42 500 kronor 
finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4. Utser Astrid Söderquist till kommunens företrädare till ägarrådet och bolagsstämma.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige
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1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 42 500 kronor 
finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4. Utser Astrid Söderquist till kommunens företrädare till ägarrådet och bolagsstämma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av aktier i Inera AB - (KS 17-211-2)
 §91 KSAU Förvärv av aktier i Inera AB - (KS 17-211-3)
 §109 KS Förvärv av aktier i Inera AB - (KS 17-211-4)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (1/9) - (KS 17-211-1)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (2/9) - (KS 17-211-1.1)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (3/9) - (KS 17-211-1.2)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (4/9) - (KS 17-211-1.3)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (5/9) - (KS 17-211-1.4)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (6/9) - (KS 17-211-1.5)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (7/9) - (KS 17-211-1.6)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (8/9) - (KS 17-211-1.7)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (9/9) - (KS 17-211-1.8)

Expedieras till 

 Inera AB
 SKL Företag AB
 Ekonomiavdelningen
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§41 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 1 2017 (KS 17-313)
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 1, 
2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är tre beslut enligt LSS 
vuxen. Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet eller i beslutet.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017 - (KS 17-313-3)
 §120 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017 - (KS 17-313-2)
 Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-05-23 - "§46 SON Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017 - (KS 17-313-1)
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Expedieras till 

Socialnämnden
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§42 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag, första halvåret 2017 (KS 17-306)
Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges 
ordinarie sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i 
fullmäktige redovisas på samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget 
överlämnats till nämnd/styrelse. Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare 
sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse. Totalt finns 4 motioner och 2 
medborgarförslag som ännu inte är besvarade. Ett medborgarförslag har passerat gränsen 
över ett år.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för första halvåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för första halvåret 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första 

halvåret 2017 - (KS 17-306-1)
 §119 KS Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 2017 - 

(KS 17-306-3)
 §99 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2017 - (KS 17-306-2)
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§43 - Anmälan om ny motion - Motion om sexuella trakasserier i 
skolan (KS 17-364)
Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna där förslaget är att Lekebergs kommun 
inte ska bedriva verksamhet i lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort 
spann.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar att motionen ska överlämnas till kultur- och bildningsnämnden 
istället för till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anta förslag till beslut med Håkan Södermans 
(M) ändringsyrkande, att motionen ska överlämnas till kultur- och bildningsnämnden istället 
för till kommunstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt förslag till beslut 
med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-1)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden
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§44 - Anmälan av ny motion - Motion från Framtidspartiet i 
Lekeberg om utredning kring asfaltering och belysning på gamla 
järnvägsspåret mellan Fjugesta och Gropen (KS 17-435)
Ärendebeskrivning

Framtidspartiet i Lekeberg har lämnat in en motion angående att en utredning ska göras 
avseende asfaltering och belysning på gamla järnvägsspåret mellan Fjugesta och Gropen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Framtidspartiet i Lekeberg om utredning kring asfaltering och belysning på 

gamla järnvägsspåret mellan Fjugesta och Gropen - (KS 17-435-1)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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§45 - Avsägelse från politiska uppdrag, Kjell Edlund (S) (KS 17-
360)
Ärendebeskrivning

Kjell Edlund (S) har inkommit med en avsägelse av alla sina uppdrag som är kopplade till 
rollen somoppositionsråd. Avsägelsen gäller uppdragen som:

 Kommunstyrelsens 2e vice ordförande
 Ersättare Sydnärkes lönenämnd
 Sydnärkegruppen
 Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Förenade småkommuners försäkringsbolag

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kjell Edlunds (S) avsägelser för följande uppdrag:

 Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 Ersättare Sydnärkes lönenämnd
 Sydnärkegruppen
 Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Förenade småkommuners försäkringsbolag.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Kjell Edlunds (S) avsägelser för följande uppdrag:

 Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
 Ersättare Sydnärkes lönenämnd
 Sydnärkegruppen
 Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Förenade småkommuners försäkringsbolag.
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Beslutsunderlag
 Avsägelse från politska uppdrag, Kejll Edlund (S) - (KS 17-360-4)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Sydnärkes lönenämnd

Sydnärkegruppen

Sydnärkes kommunalförbund

Kommuninvest

Förenade småkommuners försäkringsbolag
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§46 - Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige - 
Pernilla Marberg (M) (KS 17-363)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Pernilla Marberg (M) som ersättare i 
fullmäktige. Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut

1. godkänner Pernilla Marberg (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Pernilla Marberg (M).

Beslut

1. godkänner Pernilla Marberg (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.

2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Pernilla Marberg (M).

Beslutsunderlag
 Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige - Pernilla Marberg (M) - (KS 17-363-1)

Expedieras till 

Pernilla Marberg (M)

Länsstyrelsen i Örebro län
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§47 - Valärende (KS 17-366)
Ärendebeskrivning

Då nuvarande oppositionsråd har avsagt sig sina uppdrag som bland annat andra vice 
ordförande i kommunstyrelsen behöver kommunfullmäktige välja till dessa poster. .

Följande val behöver göras

 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd
 Ledamot i Sydnärkegruppen
 Ersättare i Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Ersättare i Förenade småkommuners försäkringsbolag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige utser Berth Falk (S) till följande uppdrag:

 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd
 Ledamot i Sydnärkegruppen
 Ersättare i Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Ersättare i Förenade småkommuners försäkringsbolag

2. Kommunfullmäktige utser Kjell Edlund (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser Berth Falk (S) till följande uppdrag:

 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
 Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd
 Ledamot i Sydnärkegruppen
 Ersättare i Sydnärkes kommunalförbund
 Ersättare Kommuninvest
 Ersättare i Förenade småkommuners försäkringsbolag

2. Kommunfullmäktige utser Kjell Edlund (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Page 36 of 38



Protokoll 2017-06-12
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Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Sydnärkes Lönenämnd

Sydnärkegruppen

Sydnärkes kommunalförbund

Kommuninvest

Förenade småkommuners försäkringsbolag
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Meddelanden, inbjudningar och övrig information som är relevant för kommunfullmäktige 
och dess eldamöter

Meddelanden
  Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2017-04-06 - (KS 17-13-2)
  Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06 - (KS 17-8-2)
  Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli - (KS 17-341-1)
  Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Centerpartiet UllaKristina Fintling, 

Diana Olsén - (KS 17-345-1)
  Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna Pernilla Marberg - (KS 

17-346-1)
  Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna Christina Hson 

Pålsson - (KS 17-348-1)
  Beslut om tillstånd till tävling på väg och offentlig tillställning; Vänern runt 2017 - (KS 17-

356-1)
  Rättelse av Länsstyrelsens protokoll från inspektionen av Sydnärkes överförmyndarkansli 

den 25 april 2017 - (KS 17-341-2)
  Inbjudan från Länsstyrelsen och Region Örebro län till länets kommunfullmäktige - 

konferens om maskulinitet och politik - ()

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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