
Protokoll 2015-09-08

Kommunstyrelsen

Tid
Mötestid  13:00-16:15 
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande) §§116-
125, §127, §§129-136
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP) §§116-124, §§126-136
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Kent Runesson (C)
Diana Olsén (C) §§125-126, §128 ersätter Elin 
Nilsson (FP)

Diana Olsén (C) §§116-124, §127, §§129-136
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Mats Turesson (T.f teknisk chef) §123
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Britt Åhlsing (Adjungerad)
Tony Larsson-Malmberg §126

Ordförande
Wendla Thorstensson
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Justerare
Kjell Edlund

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-09-08

Datum för anslags uppsättande 2015-09-10 Datum för anslags nedtagande 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§116 Val av justerare
§117 Information från nämnder, styrelser och bolag.
§118 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
§119 Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
§120 Förlängning av folkhälsoavtal
§121 Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF)
§122 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
§123 Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 1:38
§124 Tilldelningsbesked för entreprenad Va-verksamhetsområdet Kvistbro
§125 Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
§126 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn

§127 Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) inom 
Nerikes Brandkår

§128 Återrapportering av uppdrag - Felaktig ersättning till kommunalråd
§129 Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers kommun
§130 Medborgarförslag kring ny arkivlokal
§131 Svar på motion kring träd på kyrkvägen

§132 Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 
Mullhyttan

§133 Svar på motion om allergipolicy
§134 Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i Mullhyttan
§135 Redovisningen av fattade delegationsbeslut
§136 Meddelanden
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§116- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Förslag till justering är kl 16.00 onsdag den 9 september.

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund (S) som justerare och Jette Bergström (S) som ersättare.
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§117- Information från nämnder, styrelser och bolag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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§118 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för 
kommunstyrelsen (KS 15-498)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en delårsrapport (januari-juli) som innehåller en 
beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för kommunstyrelsens mål samt en 
uppföljning samt prognos för ekonomin.

Kommunstyrelsen prognosisterar att uppnå fem av målen, elva nås delvis och tre inte alls med 
nuvarande resurser. 

Kommunstyrelsen som helhet prognosisterar ett noll resultat men måltidsenheten gör ett underskott 
på 800 tkr. Förvaltningen har tagit fram förslag på att sänka ambitionsnivån kring ekologiska 
livsmedel för att sänka underskottet med konsekvensen att måluppfyllelsen minskar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
2. slutar köpa in ekologiska livsmedel under resterande 2015, 
3. ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen
2. slutar köpa in ekologiska livsmedel under resterande 2015, 
3. ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 2 - 2015 Kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för kommunstyrelsen

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§119 - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs 
kommun (KS 15-499)

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 2 tillika delårsrapport innehåller en beskrivning/sammanfattning över 
utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2014. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin. 

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Delårsrapporten läggs ”på bordet” (i Meetings) vid kommunstyrelsens möte 8 september.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut 2015 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 2 (delårsbokslut) 2015 för Lekebergs kommun
 Delårsbokslut 2015  - Lekebergs kommun
 Bilaga 1 Prognosrapport 2 - 2015 - Kommunstyrelsen
 Bilaga 2 Prognosrapport 2 - 2015 - Kultur- och bildningningsnämnden
 Bilaga 3 Prognosrapport 2 - 2015 - Vård- och omsorgnämnden
 Bilaga 4 Prognosrapport 2 - 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
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§120 - Förlängning av folkhälsoavtal (KS 15-465)

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. P.g.a. bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
föreslås en förlängning av gällande avtal t.o.m. 2016-12-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
 E-post med beslut om förlängning av folkhälsoavtal - för kännedom till 

kommunstyrelse el motsvarande
 Beslut från Region Örebro län om förlängning av folkhälsoavtal

Expedieras till 
Personalavdelningen

Region Örebro Län

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun
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Kumla kommun

Laxå kommun
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§121 - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning (ARF) (KS 
15-359)

Ärendebeskrivning
Finanspolicyn (dnr KS 15-358) är ett övergripande dokument och omfattar den verksamhet som 
bedrivs inom Lekebergs kommunkoncern samt avser att reglera hanteringen av finansiella frågor. I 
Lekebergs kommunkoncern omfattar den även kommunens helägda bolag. Ytterligare dokument 
som styr den finansiella förvaltningen är Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning (ARF). Detta 
dokument innehåller allmänna riktlinjer, anvisningar och rutinbeskrivningar för den finansiella 
verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar Anvisningar och Riktlinjer för Finansförvaltning för Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinje och anvisningar för finansförvaltning
 Lekebergs kommuns anvisningar och riktlinjer för finansförvaltningen (ARF)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§122 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-
630)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar 
1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt 
med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg eller Anna Bilock som ersättare, 
avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Ewa Lindberg,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar 
1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt 
med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Inger Sundblad, Jennie Ramberg eller Anna Bilock som ersättare, 
avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive checkar att tecknas av två i kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Inger Sundblad som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Ewa Lindberg,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Inger Sundblad som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Söderman med kommundirektör Ewa Lindberg eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
 §10 Firmatecknare - Undertecknande av handlingar
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Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§123 - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta 2:11>1 och 
1:38 (KS 15-501)

Ärendebeskrivning
Området inom fastigheterna Vreta 2:11>1 och 1:38 m.m. utvecklas till nya bostadsområden samt 
områden för skol- och förskoleetablering.
Av denna anledning skapas nya gator som kräver namn och adresser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan

Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, Vattenhindersgatan och 
Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om namnsättning enligt följande:

Norr Vretavägen:
Ny sidogata från Golfgatan får namnet Sandbunkergatan.
Ny sidogata från Vretavägen får namnet Järnklubbegatan
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Nya området:
Genomfarstgata Mellan Vretavägen och Hidingevägen får namnet Vretalundsvägen
Övriga gator i nya småhusområdet får namnen Inspelsgatan, Albatrossgatan, Vattenhindersgatan och 
Flaggatan.

Vid Hidinge skola:
Hidinge skola (post och besöksadress) får adressen Vretalundsvägen 1
Hidinge idrottshall får adressen Vretalundsvägen 3
Hidinge skola (varu-/godsmottagning) får adressen Vretalund 10
Förskolan Äppelblomman (tidigare Äppelgården) får adressen Vretalund 9

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gatunamn och adresser inom Lekeberg Vreta
 Kartskiss Lanna Hills tillägg gatunamn
 Kartskiss gatunamn Vreta 2-11-1 m m

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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§124 - Tilldelningsbesked för entreprenad Va-
verksamhetsområdet Kvistbro (KS 15-525)

Ärendebeskrivning
Entreprenads förfrågan för byggnation av vatten- och avloppsledningar är genomförd för Va-
verksamhetsområdet Kvistbro, värdering av anbuden har skett och entreprenör är utsedd.
Utsedd entreprenör är Adriansson Schakt & Transport AB, anbudet är:
7 383 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar Adriansson Schakt & Transport AB entreprenaden att bygga ledningsnätet 
inom Kvistbro Va-verksamhetsområde.

Beslut
Kommunstyrelsen tilldelar Adriansson Schakt & Transport AB entreprenaden att bygga ledningsnätet 
inom Kvistbro Va-verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbesked

Expedieras till 
Teknik och serviceavdelningen

Adriansson Schakt & Transport AB
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§125 - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015 (KS 15-411)

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Totalt har nämnderna rapporterat in att det finns sex stycken ej verkställda beslut.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal ett - 2015
 VOn ej verkställda beslut
 Expediering av beslut från KUB  - ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 (1/2)
 Expediering av beslut från KUB  - ej verkställda beslut kvartal 1, 2015 (2/2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 

2015 för Vård- och omsorgsnämnden
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§126 - Beslut om förfrågningsunderlag för boende för 
ensamkommande flyktingbarn (KS 15-385)

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet så har Kultur och bildningsnämnden ansvar ensamkommande flyktingbarn i 
Lekebergs kommun.

Kultur- och bildningsförvaltning har tagit fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av boende 
för ensamkommande flyktingbarn. 

Kultur- och bildningsnämnden valde på sitt sammanträde 2015-05-19 att inte anta 
förfrågningsunderlaget utan vill att kommunfullmäktige ska besluta att anta underlaget och ge 
nämnden delegation att teckna avtal med det vinande företaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar förfrågningsunderlaget “Boende för ensamkommande flyktingbarn”
2. delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal med det vinnande företaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens Behandling

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att Kommunstyrelsen beslutar att det ska drivas i offentlig regi för att få ett 
referensobjekt och kan utvärdera kvalitet och kostnader

Propositionsordning

Ordföranden ställer Kjell Edlunds (S) yrkandet mot avslag.

Ordföranden finner att yrkandet avslås.

Kommunstyrelsen förslag till beslut
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Kommunfullmäktige 
1. Antar förfrågningsunderlaget “Boende för ensamkommande flyktingbarn”
2. delegerar till kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal med det vinnande företaget.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Anette Andersson (S), Ewonne Granberg (S), Michael Larsson (S) och Jette Bergström 
(S) reserverar sig mot beslutet.

Anteckning

Gerry Milton deltar inte i beslutet

Kerstin Lejonborg (FL) ersättare, vill ha till protokollet att hon instämmer i Kjell Edlunds (S) yrkande.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag boende för ensamkommande flyktingbarn  Lekeberg kommun
 Verksamhetsplan för Lekebergs kommuns mottagande av ensamkommande barn och 

unga
 Komplettering kring att driva HVB i egen eller annans regi.
 §23 Beslut om förfrågningsunderlag för boende för ensamkommande flyktingbarn
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§127 - Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
(MSBFS 2014:6) inom Nerikes Brandkår (KS 15-484)

Ärendebeskrivning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fattat beslut om nya frister för rengöring 
(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). MSB fastställer fristerna för brandskyddskontroll 
och kommunerna ska enligt förordningen om skydd mot olyckor 3 kap 1 § fastställa frister för 
rengöring (sotning).

Fristerna för brandskyddskontroll har ändrats från 2,4 och 8 år till 2,3 och 6 år. För ge möjlighet till 
samordning av de två momenten så finns behov att justera sotningsfristerna inom kommunen.

Förslaget till nya sotningsfrister för kommunen följer MBS:s rekommendationer i sin helhet avseende 
sotningsfrist för olika typer av eldstäder.

Kommunfullmäktige ska anta det nya förslaget gällande sotningsfrister i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Sotningsfrister för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 

2014:6) inom Nerikes Brandkår
 Föreskrifter om sotningsfrister i Lekebergs kommun
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling om rengöring 

(sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6)
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§128 - Återrapportering av uppdrag - Felaktig ersättning till 
kommunalråd (KS 15-458)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav, 2015-06-02 ett uppdrag att se över om några felaktiga uppbetalningar av 
förlorad arbetsinkomst till kommunalråden har skett under 2015.

Uppdraget är nu genomfört och återrappoteras till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Felaktig ersättning till kommunalråd
 Fullmakt för återbetalning av felaktig ersättning

Expedieras till 
Kommundirektören
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§129 - Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers 
kommun (KS 15-524)

Ärendebeskrivning
Vingåkers kommun har ansökt om att få ingå i taxe- och avgiftsnämnden. Nämnden har vid 
sammanträde 2015-02-25 § 8 beslutat erbjuda Vingåkers kommun inträde från och med den 1 
oktober 2015. Förslag till reviderat reglemente och reviderat samarbetsavtal har upprättats av 
Hallsbergs kommun och översänts till medlemskommunerna för antagande.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. godkänner Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden
2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige 
1. godkänner Vingåkers kommuns inträde i taxe- och avgiftsnämnden
2. godkänner förslag till förändrat reglemente och avtal för taxe- och avgiftsnämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökning av Taxe- och avgiftsnämnden med Vingåkers kommun
 Avtal för TAN Vingåker
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
 Sammanträdesprotokoll - Taxe- och avgiftsnämnden
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§130 - Medborgarförslag kring ny arkivlokal (KS 15-400)

Ärendebeskrivning
Kommunen fick 2015-05-25 in ett medborgarförslag om att kommunen borde utreda möjligheterna 
att flytta sitt arkiv till nya lokaler som skulle bli lediga när nuvarande hyresgäst flyttade ut. 
Kommunfullmäktige beslutad på sitt sammanträde 2015-06-15 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för besvarande. 

Kommunstyrelsen förvaltningen hade redan innan förslaget kom in börjar undersöka möjligheterna 
som till en flytt till de ovan nämnda lokalerna men har kommit fram till slutsatsen att det inte är 
ekonomiskt genomförbart då kostnaderna för de nya lokalerna blir för stora. Lokalerna är också 
väldigt mycket större än vad kommunen har behov av och behovet kommer förmodligen inte att öka 
så mycket i framtiden då arbete pågår med att gå över till ett digitalt arkiv (e-arkiv)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut 

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. antar svaret på medborgarförslaget
2. överlämnar svaret till fullmäktige för kännedom.
3. anser därmed meborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag kring ny arkivlokal
 Svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag - Ny lokal för kommunarkivet
 §29 Anmälan av nytt medborgarförslag om ny lokal för kommunarkivet
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Rasmus Axelsson
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§131 - Svar på motion kring träd på kyrkvägen (KS 15-353)

Ärendebeskrivning
Svar på motion inkommen från Stefan Johansson, SD, i motionen beskrivs upplevda förhållanden 
avseende träd/växtlighet längs med Knistavägen. Upplevelsen är att träden är ett problem för 
trafiken. 

När det gäller ”Knistavägen” så är det Trafikverkets väg och de ansvarar således för trafiksäkerheten 
där. Kommunikation förs regelbundet mellan Trafikverk och kommun när så krävs för att växtlighet 
ska beskäras, tas bort o s v för att erhålla en trafiksäker miljö. Enligt kommunens kontroll har 
beskärning av träd längs Knistavägen skett i syfte att erhålla trafiksäker vägmiljö.

I motionen beskrivs ett antal upplevda förhållanden och problem. Motionen saknar dock förslag på 
lösning eller förslag att utreda.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens  förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion kring träd på kyrkvägen
 Motion från Sverigedemokraterna kring träd på kyrkvägen
 §18 Anmälan av ny motion - Motion från Sverigedemokraterna kring träd på 

kyrkvägen
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§132 - Svar på motion Upprustning vid återvinningsstation och 
området vid nya macken i Mullhyttan (KS 14-440)

Ärendebeskrivning
Motionsställaren föreslår att kommunen ser över området vid återvinningsplatsen och platsen runt 
den nya macken och genomför ett antal förbättringar, bl a asfaltering och belysning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om ny plats för återvinning i Mullhyttan 
med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svaret på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om upprustning vid återvinningsstation
 Svar på motion
 Motion - Upprustning vid återvinningsstation och området vid nya macken i 

Mullhyttan
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §83
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§133 - Svar på motion om allergipolicy (KS 14-110)

Ärendebeskrivning
Maritha Johansson (MP) lämnade 2014-02-24 in en motion om att Lekebergs kommun borde anta en 
allergipolicy. Frågan har utretts av kommunstyrelseförvaltningen som har inhämtat underlag från 
Sydnärkes miljönämnd och från Kultur- och bildningsnämnden.

Förvaltningen ser inga hinder i att kommunen tar fram en allergipolicy och föreslår kommunstyrelsen 
att ge ett sådant uppdrag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ta fram förslag på kommunövergripande 
astma- och allergipolicy

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om allergipolicy
 Svar på motion om astma och allergipolicy i skolan
 Motion - att Lekebergs kommun antar en allergipolicy kopplad till barns arbetsmiljö i 

skolan

Page 29 of 33



Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Protokollsutdrag KF 2014-02-27
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§134 - Svar på motion om belysningen vid elljusspåret i 
Mullhyttan (KS 14-439)

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekebergs fullmäktigegrupp har lämnat in motion om att belysningen vid 
elljusspåret i Mullhyttan i nuläget endast kan tändas vid Åsavallen. Det finns dock även behov av att 
kunna tända belysningen från Furuhöjden.

Kommunstyrelseförvaltning har tagit fram ett förslag på lösning där man tidsstyr belysningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av belysningen av 
elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att införa tidstyrning av belysningen av 
elljusspåret i Mullhyttan till en kostnad av högst 10 000 kr. 

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om elljusspåret i Mullhyttan
 Svar på motion
 Synpunkter från Kultur- och bildningsnämnden Motion angående elljusspår i 

Mullhyttan
 §234 Synpunkter från kultur- och bildningsnämnden gällande motion angående 

elljusspåret Mullhyttan
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§135 - Redovisningen av fattade delegationsbeslut (KS 15-507)

Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut. Utöver redovisningen i tjänsteskrivelsen bifogas också 
arbetsutskottets protokoll där deras beslut redovisas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av fattade delegationsbeslut
 KSAU 2015-06-09
 KSAU 2015-07-02
 KSAU 2015-08-31
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§136- Meddelanden

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkommna meddelanden och övrig information till kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Nerikes Brandkår - Sammanträdesprotokoll från direktionsmöte 2015-05-28
 Protokollsutdrag/beslut från nämnden för regional tillväxt rörande verksamhetsplan 

för BRO
 Verksamhetsplan Business Region Örebro 2015-2018
 §68 Remiss - En kommunallag för framtiden
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