
Kallelse 2018-11-26

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-22:00 Hidinge skola

Övriga
Linda Kirrander
Martin Willén, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C)
Marcelos Doverholt (C)
Caroline Pellerud (C)
Kent Runesson (C)
Therese Larsson (C)
Leif Göransson (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Mait Edlund (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Emma Eklind (KD)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Gordana Sutic (V)
Mari Norborg (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
, ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Charlotta Englund (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
Britt Åhsling (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Solar (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (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 – Öppnande av nya fullmäktige Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Lekebergs kommuns arbetsordning så gäller att tills presidievalen har förrättats tjänstgör som 
ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

I Lekebergs kommuns nyvalda fullmäktige är Britt Åhsling (M) ålderspresident.

Förslag till beslut

Ordförande, Britt Åhsling (M), förklarar första fullmäktige för öppnat.
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2 – Val av justerare och rösträknare Föredragande  

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M) väljs att justera 
dagens protokoll med Astrid Söderqvist (C) och Caroline Elfors (M) till ersättare.
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3 – Val av fullmäktiges presidium för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-818)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela 
landet, fullmäktige välja bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice 
ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av 
december. Presidiet väljs för fullmäktiges innevarande mandatperiod.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer

1. xxx till kommunfullmäktiges ordförande
2. xxx till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
3. xxx till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
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4 – Val av valberedning för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-817)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige 
väljas en valberedning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av en ledamot från 
varje parti som finns representerat i fullmäktige. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma 
tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att vara ledamöter. 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla, med 
undantag för valen till fullmäktiges presidium och valberedning. Fullmäktige kan dock besluta att 
förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina 
arbetsformer.
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5 – Avsägelse från uppdrag i 
kommunfullmäktige 
(KS 18-765)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Therese Larsson (C) som ersättare i fullmäktige. 
Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Therese Larsson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Therese Larsson (C)

Beslutsunderlag
 Avsägelse ifrån uppdrag i kommunfullmäktige
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6 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
(KS 18-803)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Gordana Sutic (V) som ersättare i fullmäktige. 
Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Gordana Sutic (V) avsägelse från uppdraget som ersättare ledamot i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Gordana Sutic (V)

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag i kommunfullmäktige
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7 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
(KS 18-914)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Kent Runesson (C) som ersättare i fullmäktige. 
Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Kent Runesson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Kent Runesson (C)

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
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8 – Prognosrapport 3 för Lekebergs 
kommun 2018 
(KS 18-799)

Föredragande Anna Bilock, 
ekonomichef 

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 7 380 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun
 Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018
 §163 KS Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun
 §129 KSAU Lekebergs kommun prognos 3,2019
 Socialnämndens prognosrapport 3 för 2018
 §78 SON Prognosrapport 3 2018 för Socialnämnden
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9 – Revidering av bestämmelser om arvoden 
och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun 
(KS 15-708)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver efter det 
revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att samma arvoden gäller för 
denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och miljönämnden, 15 % för ordförandeposten 
och 7 % för ledamot i presidiet.

I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens ordförande med 15 %, 
från 50 % till 65 %.

Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun
 §168 KS Revidering av arvodesbestämmelserna
 §139 KSAU Revidering av arvodesbestämmelserna
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10 – Taxa för sydnärke miljönämnds 
offentliga kontroll av livsmedel 
(KS 18-778)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå 
och Lekeberg att anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område.

 Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
 Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme.
 Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar redovisat förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.

2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
 Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll inom 

miljönämndens område.
 Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
 §134 KSAU Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
 §165 KS Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
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11 – Höjning av VA-taxa och 
anslutningsavgifter 2019 
(KS 18-800)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed 
ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.

Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är att 
ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra upp kompetensen inom VA-området. 
Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 % och för kapitalkostnader 
motsvarande de beslutade investeringarna.

2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 
kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid 
nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas till 45 
000 kr för servisavgift, 45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för lägenhetsavgift (lägenhet 
1-8). För lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr. Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per 
kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
1. höja VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
 Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
 Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
 Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 

6,0.

2. höja anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:

 Servisavgift 45 000 kr
 Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
 Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
 Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
 Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
 §130 KSAU Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
 §164 KS Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
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12 – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2019 
(KS 18-753)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir 
oförändrad 2019. Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således densamma 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
 §150 KS Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
 §118 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
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13 – MER-plan 2019 med plan för 2020-
2021 
(KS 18-505)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns kommunfullmäktiges 
mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. Med utgångspunkt i målen 
har ett förslag till mål och budget för 2019 med plan för 2020-2021 tagits fram.

Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som 

intäkter, i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i 
nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i 
investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021
 Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021
 §166 KS MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
 §127 KSAU Lekebergs kommuns MER-plan 2019  med plan för 2020-2021
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14 – Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. 
(KS 16-745)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i Lanna. En 
detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan för 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.

Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under tiden mellan 
2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden mellan 2018-05-21 och 
2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter, berörda 
fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd och granskning. 
Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 
byggförvaltningens hemsida.

Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl
 §174 KS Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
 §135 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Orienteringskarta
 Granskningsutlåtande
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
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15 – Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 
1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola), 
Lekebergs kommun 
(KS 17-299)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande detaljplan 
för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets förskola. 
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30 uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24.

Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens 
med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för 
fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets 
förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets 

förskola), Lekebergs kommun
 §173 KS Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola), 

Lekebergs kommun
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande
 Fastighetsförteckning
 Behovsbedömning
 §136 KSAU Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets 

förskola), Lekebergs kommun
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16 – Besvarande av Motion från 
Sverigedemokraterna om sexuella 
trakasserier i skolan 
(KS 17-364)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Den 15 maj 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna angående sexuella trakasserier i 
skolan. Motionären föreslår att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i samma lokaler 
där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann.

Kultur och bildningsnämnden antog förslag till yttrande på motionen den 28 augusti 2018 och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i 

skolan
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan
 §68 KUB nämnd Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan
 §171 KS Motion om sexuella trakasserier i skolan
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17 – Meddelanden till kommunfullmäktige 
Ärendebeskrivning

Meddelanden eller information till fullmäktige.

Lista på meddelanden
 KS 18-844-1 - Protokoll för Tillfälligt specifikt samverkansråd för länsövergripande 

bostadsförsörjnings planering mellan Region Örebro län och länets kommuner
 KS 18-7-7 - Protokoll från direktionen Sydnärkes kommunalförbund 181012
 KS 18-870-1.1 - Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 14 Delårsrapport 2018
  - Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 12 Sammanträdestider 2019
 KS 18-871-1.1 - Protokollsutdrag - Taxe- och avgiftsnämnden § 15 Budget 2019
 KS 18-549-12 - Överenskommelse om gemensam överförmyndarnämnd
 Syd-IT 18-192-1 - Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT-nämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
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18 – SKL:s ombudsval - Sker utanför 
kommunfullmäktiges möte 

Föredragande  
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