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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-10-13

Datum för anslags uppsättande 2015-10-19 Datum för anslags nedtagande 2015-11-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-10-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§137 Val av justerare
§138 Informationsärende - information från nämnder och bolag
§139 Månadsrapport september 2015
§140 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
§141 Höjning av VA-taxa 2016
§142 Villkor för ersättning av egen avloppsanläggning
§143 VA-verksamhetsområde Vretavägen
§144 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
§145 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Lekeberg 2015
§146 Fortsättningen på Vättervattenprojektet
§147 Remiss om lokala vägföreskrifter vid Lekens badplats

§148 Tillfälle till yttrande om permanenta lokala trafikföreskrifter om 
hastighetsbegränsning på enskilda vägar i Kvistbro

§149 Remiss på Ett gemensamt ansvar för mottagande för nyanlända
§150 Meddelanden
§151 Anmälan av delegationsbeslut
§152 Informationsärende - Information angående flyktingsituationen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§137- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering sker den 16 oktober kl. 13.00 på sekreterarens rum i kommunhuset.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§138- Informationsärende - information från nämnder och bolag

Ärendebeskrivning
Här ges information till kommunstyrelsens ledamöter angående de senaste beslut som tagits av 
nämnderna, bolagen och kommunalförbundet.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§139 - Månadsrapport september 2015 (KS 15-571)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en måndsrapport till och med den 30 september 2015. 
Månadsrapporter innehåller ekonomi, personal, invånarantal och tillgänglighet via telefon.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för september

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar att kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en 
redovisning av vilka åtgärder som genomförs för att minska sjukfrånvaron.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner månadsrapporten för september

2. ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförs för 
att minska sjukfrånvaron. 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner månadsrapporten för september

2. ger nämnderna i uppdrag att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder som genomförs för 
att minska sjukfrånvaron. 

Beslutsunderlag
 Månadsrapport jan-sep 2015
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§140 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2016 (KS 15-568)

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2016 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 2016 och fastställs till 
21:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 21:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§141 - Höjning av VA-taxa 2016 (KS 15-523)

Ärendebeskrivning
Under 2015 bidrar skattekollektivet med 2,3 mnkr för att täcka den mellanskillnad som uppstått 
mellan VA-taxans intäkter och VA-verksamhetens kostnader. Inför 2016 föreslås att en ny VA-taxa 
beslutas.

Under 2015-2016 kommer VA-kostnaderna att öka med ytterligare drygt 2,7 mnkr/år. Kostnaderna 
ökar bland annat med anledning av beslutet att ta vatten från Örebro kommun. Den årliga 
nettokostnadsökningen för såväl levererat vatten/kubikmeter från Örebro kommun samt den ledning 
som Lekebergs kommun ska bygga mellan Lanna och Fjugesta är det som i huvudsak genererar den 
ökade VA-kostnaden. Till det kommer vissa renoveringar av bland annat vattentornet mm.

2016 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 kr/år till 3310 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år 
till 19656 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2016 enligt följande: 
Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 550 kr/år till 3310 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 550 kr/år till 10313 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 550 kr/år till 19656 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökas med 3,53 kr/m3 till 38,63 kr/m3 (inkl moms).

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2016
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§142 - Villkor för ersättning av egen avloppsanläggning (KS 15-
574)

Ärendebeskrivning
I samband med beslut om va-verksamhetsområde, för att bygga ut det kommunala vatten- och 
avloppsledningsnätet, t ex Kvistbro, finns i området ett antal enskilda avloppsanläggningar som 
fortfarande är godkända av Sydnärkes miljöförvaltning. Enligt Lag (2006: 412) om allmänna 
vattentjänster § 40 skall godkända egna avloppsanläggningar lösas in av kommunen där kommunen 
erbjuder anslutning till det kommunala ledningsnätet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer ersättning för godkänt enskilt avlopp i enlighet med upprättad 
tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer ersättning för godkänt enskilt avlopp i enlighet med upprättad 
tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
 Villkor för ersättningar av egen avloppsanläggning
 Inlösen av avloppsbrunnar
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§143 - VA-verksamhetsområde Vretavägen (KS 15-580)

Ärendebeskrivning
Efter utredning av Teknik- och serviceavdelningen föreslås att VA-verksamhetsområde bildas mellan 
Lanna Lodge och gamla E18. Området omfattas av 18 fastigheter som är byggda på båda sidor om 
Vretavägen, från området kommer avloppet att tryckas till pumpstation i Golfgatan samt att arbetet 
finansieras genom beslut om särtaxa.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. bildar Va-verksamhetsområde för fastigheter längs Vretavägen mellan Lanna Lodge och gamla E18, 
med sydlig gräns vid fastigheterna Vreta 7:1 och Vreta 2:11 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och 
Vreta 1:25., 
2. fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen kronor 141 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Beslut om VA-verksamhetsområde Vretavägen
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§144 - Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda (KS 15-
550)

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått en inbjudan om att ställa sig bakom den digitala agendan för Örebro län. 

Den digitala agendan innehåller ett antal olika strategiska områden med olika delmål kopplade till 
sig. 

Kommunstyrelsen fick den till sig i början av september och har därför inte hunnit att utreda vad den 
innebär för Lekebergs kommun. Det är alltså oklart hur Lekebergs kommun nu läge är i de olika 
målen och vad det krävs för att kommunen ska uppnå dessa. 

Kommunstyrelsen hade vid remissen kring agendan en del synpunkter mot vissa delar i agendan men 
har efter remissrundan inte fått någon återkoppling om det togs hänsyn till kommunens synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vad den digitala agendan innebär för Lekebergs 
kommun
2. meddelar Region Örebro län och Länsstyrelsen att man i nuläget inte har tillräckligt med underlag 
för att kunna ställa sig bakom den digitala agendan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att utreda vad den digitala agendan innebär för Lekebergs 
kommun
2. meddelar Region Örebro län och Länsstyrelsen att man i nuläget inte har tillräckligt med underlag 
för att kunna ställa sig bakom den digitala agendan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Digital agenda
 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
 Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
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 Kortversion av Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
 Förstudierapport
 Bilaga till Örebro läns regionala digitala agenda 2014-2020
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§145 - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Lekeberg 2015 (KS 
15-114)

Ärendebeskrivning
En ny risk- och sårbarhetsanalys har arbetats fram för Lekebergs kommun av säkerhetskoordinator i 
samarbete med förvaltningschefer. Lekebergs har under åren varit förskonad från större 
krissituationer men det finns en medvetenhet om risker och sårbarheter och det bedrivs ett 
kontinuerligt förebyggande arbete gällande krisberedskaps- och säkerhetsfrågor. Syftet med denna 
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är att utgöra en grund i Lekebergs kommuns löpande 
krisberedskapsarbete. I analysen kartläggs hot, risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område. Analysen syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och att förbättra förmågan att 
förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen antar risk- och sårbarhetsanalysen för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Risk- och sårbarhetsanalys
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§146 - Fortsättningen på Vättervattenprojektet (10KS129)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län har begärt kommunens ställningstagande gällande fortsättningen på 
vättervattenprojektet, vilket för Lekebergs kommun innebär ca 132 534 kr under 2016 och lika 
mycket under 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag till inriktning på fortsatt utredning samt 
anslår begärda medel på 132 534 kr. under år 2016 och 132 534 kr. under år 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom styrgruppens förslag till inriktning på fortsatt utredning samt 
anslår begärda medel på 132 534 kr. under år 2016 och 132 534 kr. under år 2017.

Beslutsunderlag
 Beslut om Vättervattnetprojektets fortsättning 2016/2017
 Fwd: Vätternvattenprojektet - brev om ställningstagande
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§147 - Remiss om lokala vägföreskrifter vid Lekens badplats (KS 
15-420)

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Örebro län ger Lekebergs kommun möjlighet till yttrande avseende förslag på 
permanenta lokala vägföreskrifter om parkeringsförbud på enskild vägg 28802 vid Lekens badplats, 
inom Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrrande kring Lekens badplats
 Yttrande avseende ärende 258-6191-2014
 VB: Remiss 258-6191-2014 (1/3)
 VB: Remiss 258-6191-2014 (2/3)
 VB: Remiss 258-6191-2014 (3/3)
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§148 - Tillfälle till yttrande om permanenta lokala 
trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda vägar i 
Kvistbro (KS 15-408)

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått möjligheten att yttra sig i Länsstyrelsen Örebro län ärende 258-3098-
2015 gällande förslag på permanenta lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på enskilda 
vägar i Kvistbro, Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avstår att yttra sig i ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen avstår att yttra sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfälle till yttrande i LST ärende 258-3098-2015
 VB: Remiss 258-3098-2015 (1/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (2/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (3/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (4/5)
 VB: Remiss 258-3098-2015 (5/5)
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§149 - Remiss på Ett gemensamt ansvar för mottagande för 
nyanlända (KS 15-424)

Ärendebeskrivning
En ny lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning föreslås i en remiss från 
Arbetsmarknadsdepartementet. Lagförslaget innebär att en kommun kan anvisas att ta emot 
nyanlända oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller ej.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att bör ändras till ska.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 
med ändringen att bör ändras till ska.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelser - Remissvar över promemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av 

nyanlända (Ds 2015:33)
 Yttrande på remiss om Ett gemensamt ansvar för mottgande av nyanlända
 Remiss av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
 Remiss av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 

(2/3)
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§150- Meddelanden

Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna meddelanden och övrig information till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll - Sydnärkes kommunalförbund, sammanträdesdatum 2015-08-25
 Protokoll - Kommunuppföljning av krisberedskapsarbetet i Lekebergs kommun, 10 

september 2015, dnr: 456-4311-2015
 Delårsrapport Sydnärkes miljönämnd
 Protokoll för  2015-10-05 11.31.06.pdf
 Protokoll för  2015-08-25 11.36.54.pdf
 Protokoll för KSF-Sam 2015-09-15 10.57.24.pdf
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§151 - Anmälan av delegationsbeslut (KS 15-647)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
sett som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut
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§152- Informationsärende - Information angående 
flyktingsituationen

Ärendebeskrivning
Kommundirektören, säkerhetssamordnaren och samordnaren för ensamkommande barn ger den 
senaste informationen angående flyktingsituationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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