
Protokoll 2015-11-23

Ordförande
Britt Åhsling

Justerare
Astrid Söderquist Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Anna Nilsson

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:35 Sparbanksbörsen, Fjugesta  

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C), Leif Göransson (C), Pelle 
Widlund (M), Christina Haraldsson-Pålsson 
(M), Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), Ing-
Britt Fransson-Karlsson (S)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C) ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
Lena Fagerstedt (KD) ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
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Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Lars Ferbe (Örebro kommun) §§49-50

Elin Nilsson (FP) ersätter Eva Blomqvist (FP)
Mait Edlund (S) ersätter Michael Larsson (S)
Olle Leijonborg (FL) ersätter Kerstin 
Leijonborg (FL)
Kenneth Hagström (S)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-11-23

Datum för anslags uppsättande 2015-11-27 Datum för anslags nedtagande 2015-12-19

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§49 Val av justerare
§50 Information om Vätternvattenprojektet
§51 Lekeberg 20 år
§52 Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun
§53 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
§54 Ändring av avfallstaxa
§55 Höjning av VA-taxa 2016
§56 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
§57 Taxa för miljöbalken
§58 MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
§59 Tilläggsanslag för revisionen 2015
§60 Delårsrapport för Nerikes brandkår 2015
§61 VA-verksamhetsområde Vretavägen
§62 Policy för medarbetarskap och ledarskap
§63 Revidering av Reglemente för revisionen

§64 Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

§65 Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomisk ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun

§66 Utökning av Sydnärkes lönenämnd
§67 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016
§68 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
§69 Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan
§70 Svar på motion om marknadsplatser på Fjugesta torg
§71 Meddelanden
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§49- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Justering sker den 26 november kl. 09.00 på sekreterarens rum i kommunhuset.

Förslag till beslut
Astrid Söderquist (C) och Kjell Edlund (S) utses till justerare med John Hägglöf (M) och Anette 
Andersson (S) som ersättare.

Beslut
Kommunfullmäktige utser Astrid Söderquist (C) och Kjell Edlund (S) till justerare med John Hägglöf 
(M) och Anette Andersson (S) som ersättare.
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§50- Information om Vätternvattenprojektet

Ärendebeskrivning
Lars Ferbe från Örebro kommun informerar om Vätternvattenprojektet. Syftet med projektet är att 
utreda möjlighen att gemensamt ta dricksvatten från Vättern för sju kommuner i Örebro län.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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§51- Lekeberg 20 år

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tackar Dag Stranneby (M) och Gunilla Pihlblad (S) för engagemanget i 
jubileumsfirandet Lekeberg 20 år.
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§52 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun (KS 15-566)
Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning/sammanfattning över utfallet för mål och 
ekonomi januari-september 2015. 

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.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2015 ut som följer:
2 mål uppnås (mot 1 i prognos 2)
15 uppnås delvis (mot 13 i prognos 2)
1 uppnås inte (mot 4 i prognos 2)

Helårsprognosen förväntas ge ett negativt budgetunderskott om ca 1 600 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) och Kerstin Leijonborg (FL) yrkar på att det under mål 2.3 läggs till en kommentar om 
att kulturskola finns i Lekebergs kommun.

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag mot Kjell Edlund (S) och Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Kjell Edlund (S) och Kerstin Leijonborgs (FL) 
yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 3 2015 för Lekebergs kommun med tillägget att en 
kommentar läggs till mål 2.3 om att kulturskola finns i Lekebergs kommun.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2015.

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns prognosrapport 3 - 2015
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 2015 för Lekebergs kommun
 §118 Prognosrapport 3 2015 för Lekebergs kommun
 §172 Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun

Expedieras till 
Samtliga nämnder

Ekonomiavdelningen
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§53 - 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 förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag
 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
 §111 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016
 §140 Skattesats för allmän kommunalskatt 2016

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§54 - Ändring av avfallstaxa (KS 15-685)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 18 september 2015 att föreslå medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att besluta om ändringar i respektive kommuns avfalls/renhållningstaxa. 
Förslaget för Lekebergs kommun:

1. Grundavgift införs för fastighetsägare som erhållit hel befrielse från sophämtning. För 
åretruntabonnemang är avgifter 635kr/år och för fritidsboende 215kr/år
2. 190 L-kärl för permanentboende med 14-dagarshämtning införs. Taxan är 2 050kr
3. Taxan miniservice slopas
4. Taxa för byte av kärl ändras till 250kr
5. Taxa för extrasäck som medtas vid ordinarie hämtning införs. Taxa 100kr/säck
6. Taxa för latrinhämtning införs. Pris per kärl inklusive tömning 350kr
7. Bomkörningsavgift införs om slamtömning ej kunnat utföras efter att avisering skett. Avgifter är 
400kr.

Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 22 oktober 2015 att föreslå Lekebergs kommun att:

1. Ta bort avgiften för delning av kärl från avfallstaxan.
2. Höja kommunens avfallstaxa enligt följande:

Årsabonnemang
Hämtning 1 gång/vecka: 4 500 kr (för 240 L), 6 000 kr (för 370 L), 9 000 (för 660 L)
Hämtning varannan vecka: 2 500 kr (för 240 L), 3 000 kr (för 370 L), 5 500 kr (för 660L)
Hämtning 1 gång/månad: 1 000 kr (för 140 L)

Fritidsabonnemang
Hämtning varannan vecka: 1 900 kr (för 240L), 2 400 kr (för 370 L).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från Sydnärkes kommunalförbund daterat den 
18 september och 22 oktober 2015.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

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

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget från Sydnärkes kommunalförbund daterat den 
18 september och 22 oktober 2015.

Beslutsunderlag
 Brev om ändring av avfallstaxa
 Sydnärkes kommunalförbund §68/2015 Taxejusteringar
 Sydnärkes kommunalförbund §78/2015 Taxehöjning i Lekeberg
 Tjänsteskrivelse - Ändring av avfallstaxa
 §183 Ändring av avfallstaxa

Expedieras till 
Sydnärkes kommunalförbund

Ekonomiavdelningen
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§55 - 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 arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

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

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. 
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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).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2016
 §112 Höjning av VA-taxa 2016
 §141 Höjning av VA-taxa 2016

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen
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§56 - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (KS 15-651)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes Miljönämnd har haft en timtaxa på 700 kronor sedan den gemensamma nämnden 
bildades 2010-01-01. 
Sydnärkes miljönämnd föreslår en ökning av tillsynsavgiften med 85 kr från 700 kr till 785 kr. Även 
med den nya avgiften är timtaxan låg jämfört med många andra kommuner. Beräknat utifrån 
budgeten för 2015 ger det ett tillskott på ca 227 000 kronor. Detta tillskott kommer att användas för 
att förstärka resurser för miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. fastställer timtaxan vid tillämpning av taxan till 785 kronor per timme från och med 1 januari 2016
2. antar Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. fastställer timtaxan vid tillämpning av taxan till 785 kronor per timme från och med 1 januari 2016
2. antar Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
 § 47/2015 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
 §139 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Expedieras till 
Sydnärkes miljönämnd

Ekonomiavdelningen
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§57 - Taxa för miljöbalken (KS 15-652)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes Miljönämnd har haft en timtaxa på 700 kronor sedan den gemensamma nämnden 
bildades 2010-01-01. 
Sydnärkes miljönämnd föreslår en ökning av tillsynsavgiften med 85 kr från 700 kr till 785 kr. Även 
med den nya avgiften är timtaxan låg jämfört med många andra kommuner. Beräknat utifrån 
budgeten för 2015 ger det ett tillskott på ca 227 000 kronor. Detta tillskott kommer att användas för 
att förstärka resurser för miljötillsyn och livsmedelskontroll. 
Bestämmelserna för taxan är i övrigt oförändrad.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer timtaxan vid tillämpning av taxan till 785 kronor per timme från och 
med 1 januari 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer timtaxan vid tillämpning av taxan till 785 kronor per timme från och 
med 1 januari 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för miljöbalken
 § 46/2015 Taxa för miljöbalken
 Protokollsutdrag från Sydnärkes miljönämnd
 Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område

Expedieras till 
Sydnärkes miljönämnd

Ekonomiavdelningen
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§58 - MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 (KS 15-414)
Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges 
mål som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 tagits fram.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2016 års ekonomiska resultat budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av kommunens skatter 
och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten 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 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras 
inom kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar bifall till liggande förslag.

Kjell Edlund (S) yrkar på att de 1,5 miljoner kronor som riktas till hemtjänsten istället ska riktas till 
vård- och omsorgsnämnd.

Propositionsordning
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Ordförande ställer liggande förslag mot Kjell Edlunds (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med liggande förslag.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Anette Andersson (S), Michael Larsson (S) och Mikael Bergdahl (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Kjell Edlunds (S) yrkande.

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige 
1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten 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 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras 
inom kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Socialdemokraterna (S) yrkar på ett tillägg på 500 000 kronor för utbygnad av fiber på landsbygden. 
Dessa 500 000 kronor ska finansieras genom att öka kommunstyrelsens intäkter med 500 000 kronor. 
De 1 542 000 kronor som är ställda till hemtjänsten ska istället riktas till vård- och omsorgsnämnden.

Framtidspartiet (FL) yrkar på att minska kommunstyrelsens ram med 1 miljon gentemot 
kommunstyrelsens förslag. Öka vård- och omsorgsnämndens ram med 1 miljon kronor gentemot 
kommunstyrelsens förslag till ramar och inte öronmärka några tillskott i vård- och omsorgsnämndens 
ram. Planerna för 2016-2017 ska inte tillstyrkas.

Page 18 of 37



Protokoll 2015-11-23

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Sverigedemokraterna (SD) yrkar på ett tillägg på 500 000 kronor för utbygnad av fiber på 
landsbygden. Dessa 500 000 kronor ska finansieras genom att öka kommunstyrelsens intäkter med 
500 000 kronor. De 1 542 000 kronor som är ställda till hemtjänsten ska istället riktas till vård- och 
omsorgsnämnden. Kommunstyrelsens ram ska minskas med 1 miljon gentemot kommunstyrelsens 
förslag. Öka vård- och omsorgsnämndens ram med 1 miljon kronor gentemot kommunstyrelsens 
förslag till ramar och inte öronmärka några tillskott i vård- och omsorgsnämndens ram. Planerna för 
2016-2017 ska inte tillstyrkas.

Håkan Söderman (M), Astrid Söderquist (C), Elin Nilsson (FP), John Hägglöf (M), Pia Frohman (MP) 
Wendla Thorstensson (C) och Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Mötet ajourneras kl. 20.30-20.40

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning för beslutspunkt 1 i kommunstyrelsens förslag:

Följande förslag ställs mot bifall

Socialdemokraternas (S) förslag

Framtidspartiets (FL) förslag

Sverigedemokraternas (SD) förslag

Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden tar därefter upp beslutspunkt 2-5 och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Samtliga ledmöter från (S), (FL) och (SD) reserverar sig till förmån för sina respektive förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
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driftbudgeten 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 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras 
inom kommunstyrelsens befintliga ram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2016
 Lekebergs kommuns MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
 §119 MER-plan 2016 med plan för 2017-2018
 §173 MER-plan 2016 med plan för 2017-2018

Expedieras till 
Samtliga nämnder och förvaltningar
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§59 - Tilläggsanslag för revisionen 2015 (KS 15-579)
Ärendebeskrivning
I den ekonomiska uppföljningen tom juli 2015 framgår att 85 procent av budgeten för arvoden och 
po-pålägg är förbrukat, mot riktpunkt 58 procent. Revisorernas budget kommer inte att hållas. 
Revisorerna äskar således om ett tilläggsanslag på 45 000 kr för att täcka 2015 års arvodeskostnader.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 45 000 kr från verksamhet 1002 “KS oförutsett” till revisorernas 
verksamhet 10061 “Revision, nämnd”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 45 000 kr från verksamhet 1002 “KS oförutsett” till revisorernas 
verksamhet 10061 “Revision, nämnd”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på begäran om tilläggsanslag
 Tilläggsanslag revisionen 2015
 §120 Tilläggsanslag för revisionen 2015
 §174 Tilläggsanslag för revisionen 2015

Expedieras till 
Revisionen

Ekonomiavdelningen
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§60 - Delårsrapport för Nerikes brandkår 2015 (KS 15-586)
Ärendebeskrivning
Direktionen för Nerikes brandkår har överlämnat sin delårsrapport per den 31 juli 2015. Nerikes 
brandkår redovisar ett positivt utfall på knappt 1,9 miljoner kronor i delårsrapporten. Prognosen till 
31 december 2015 pekar på ett negativt resultat på -221 000 kronor vilket är 705 000 kronor lägre än 
budgeterat resultat. Balanskravet väntas bli negativt med -671 000 kronor för år 2015.

Direktionen beslutade den 17 september 2015 att överlämna delårsrapporten till 
medlemskommunerna för information.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Nerikes brandkår per den 31 juli 2015.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Nerikes brandkår per den 31 juli 2015.

Beslutsunderlag
 Protokoll från direktionsmöte Nerikes Brandkår 2015-09-17
 Delårsrapport 2015 Nerikes Brandkår
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för Neriks brandkår per den 31 juli 2015
 Granskning av Nerikes brandkårs delårsrapport 2015

Expedieras till 
Nerikes brandkår
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§61 - 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 3:14 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och 
Vreta 1:25., 
2. fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen kronor 141 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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 3:14 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och 
Vreta 1:25., 
2. fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen kronor 141 000 kr.

Beslutsunderlag
 Beslut om VA-verksamhetsområde Vretavägen
 §110 VA-verksamhetsområde Vretavägen
 §143 VA-verksamhetsområde Vretavägen

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Teknik- och serviceavdelningen
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§62 - Policy för medarbetarskap och ledarskap (KS 15-680)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige föreslås att anta ny policy för medarbetarskap och ledarskap där text har 
omarbetats mot bakgrund av erfarenheter och synpunkter efter genomförd löneöversyn 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen policy för medarbetarskap och ledarskap

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar föreslagen policy för medarbetarskap och ledarskap med följande tillägg i 
kursivstil under rubriken 2.2: Chefens ansvar som ledare är att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att genomföra sina uppdrag och vara en del i verksamhetens utveckling.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen policy för medarbetarskap och ledarskap med följande tillägg i 
kursivstil under rubriken 2.2: Chefens ansvar som ledare är att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarna att genomföra sina uppdrag och vara en del i verksamhetens utveckling.

Beslutsunderlag
 Policy för medarbetarskap och ledarskap
 Policy för medarbetarskap och ledarskap
 §124 Policy för medarbetarskap och ledarskap
 §175 Policy för medarbetarskap och ledarskap

Expedieras till 
Personalavdelningen
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§63 - Revidering av Reglemente för revisionen (KS 15-648)
Ärendebeskrivning
Revisonen har inkommit med ett förslag på revidering av deras reglemente. Det är inga stora 
förändringar utan förslaget är att ändra ett datum från mars till april och att stryka en mening om att 
revisionen måste träffa gruppledarna en gång per år. 

Ändringarna är markerade med gult.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige faställer reglemente för revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige faställer reglemente för revisionen.

Beslutsunderlag
 Reviderat reglemente för revisionen
 Tjänsteskrivelse - Reviderat reglemente för revisionen
 Reglemente för revisionen
 §135 Revidering av reglemente för revisionen
 §176 Revidering av reglemente för revisionen

Expedieras till 
Revisionen
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§64 - Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ihop med Kultur och bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag 
där ansvaret för turism flyttas från kultur- och bildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

Detta kräver en justering i reglementet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente
 §136 Revidering av allmänt regelemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Lekebergs kommun
 §177 Revidering av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Lekebergs kommun
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§65 - Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomisk 
ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs kommun (KS 15-
708)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 11 juni 2014 Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Lekebergs kommun. Kommunstyrelsen ansvarar för revidering. 

Uppdrag har givits till förvaltningen att utreda bestämmelserna, detta har ännu inte genomförts. 
Efter påtryckningar från politiken angående ersättning för förlorad arbetsinkomst har förvaltningen 
arbetat fram en revidering under rubrik 1.2. En revidering av hela bestämmelsen kommer att göras 
av förvaltningen under 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att stryka följande mening under rubrik 1.2:
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej för gruppmöten i anslutning till 
kommunfullmäktige/nämndsammanträden.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att en förändring av beslutsformuleringen, från att hela meningen 
under rubrik 1.2 stryks till att meningen står kvar fast med ordet ej borttaget.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att ändra meningen under rubrik 1.2 till Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgår för gruppmöten i anslutning till kommunfullmäktige/nämndsammanträden.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra meningen under rubrik 1.2 till Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgår för gruppmöten i anslutning till kommunfullmäktige/nämndsammanträden.

Beslutsunderlag
 Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Lekebergs 

kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av bestämmelserom arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lekebergs kommun
 §170 Revidering av bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lekebergs kommun
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§66 - Utökning av Sydnärkes lönenämnd (KS 15-689)
Ärendebeskrivning
Ljusnarsbergs kommun har inkommit med en ansökan om att få ingå i Sydnärkes Lönenämnd från 
och med den 1 januari 2016. 

På Sydnärkes lönenämnds sammanträde den 16 september 2015 beslutade nämnden att ställa sig 
bakom Ljusnarsbergs ansökan. Förslag till reviderat samarbetsavtal med ekonomisk fördelning samt 
förslag till reviderat reglemente för Sydnärkes lönenämnd har tagits fram, där revideringen till stor 
del består i att Ljusnarsberg inkluderats i dokumenten. 

Sydnärkes lönenämnd föreslår därför kommunfullmäktige i respektive kommun att anta det 
reviderade samarbetsavtalet och reglementet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
Antar det reviderade samarbetsavtalet, ”Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner”, med bilaga innehållande 
ekonomisk reglering, samt

Antar förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för lönesamverkan att gälla från och 
med den 1 januari 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige 
Antar det reviderade samarbetsavtalet, ”Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner”, med bilaga innehållande 
ekonomisk reglering, samt

Antar förslag till reviderat reglemente för gemensam nämnd för lönesamverkan att gälla från och 
med den 1 januari 2016.
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Beslutsunderlag
 KF § 68/2015 Medlemskap i taxe- och lönenämnden
 Reglemente för Sydnärkes lönenämnd
 Avtal för utökning av gemensam nämnd för lönesamverkan
 Tjänsteskrivelse om utökning av gemensam nämnd för lönesamverkan
 Tjänsteskrivelse - utökning av Sydnärkes lönenämnd
 §142 Utökning av Sydnärkes lönenämnd
 §182 Utökning av Sydnärkes lönenämnd

Expedieras till 
Kumla kommun
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§67 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016 (KS 15-
639)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2016. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet och regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2016:

1 februari, kl. 18.30
14 mars MER-dag, heldag
25 april, kl. 18.30
20 juni, kl. 18.30
26 september, kl. 18.30
28 november, kl. 18.30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1 februari, kl. 18.30
25 april, kl. 18.30
20 juni, kl. 18.30
26 september, kl. 18.30
28 november, kl. 18.30

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2016:

1 februari, kl. 18.30
25 april, kl. 18.30
20 juni, kl. 18.30
26 september, kl. 18.30
28 november, kl. 18.30

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016
 §134 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016
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 §178 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2016

Expedieras till 
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige
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§68 - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 
(KS 15-679)
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 6 motioner och 3 medborgarförslag som ännu inte är färdigberedda.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av besvarade motioner och medborgarförslag
 §137 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
 §179 Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
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§69 - Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan (KS 14-674)
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp genom Fredrik Steckl har lämnat in en motion om att sänka 
hastigheten på Bergsgatan, vägen som går i närheten av den nya förskolan Äventyret.

Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på svar på motionen och redogör för att förslag i 
motionen redan är uppfylld.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan
 Motion angående att hastigheten på vägen Bergsgatan sänks till 30 km/h på grund av ny 

förskola
 §140 Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan
 §184 Svar på motion om hastigheten på Bergsgatan
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§70 - Svar på motion om marknadsplatser på Fjugesta torg (KS 
15-440)
Ärendebeskrivning
Under 2015 genomförs renovering av torget i Fjugesta (Fastigheterna Fjugesta 2:158 och 2:128>1). I 
samband med detta kommer torget att göras mer anpassat för framtida torghandel, bl a genom att 
det öppnas upp mer mot Storgatan med en trappa till samt att växtlighet och parkeringsplatser 
förändras.
Arbetet och planeringen för torgets framtida användning tillgodoser även förslag i motionen 
”Marknadsplats för lokala småföretagare och entreprenörer” från den socialdemokraterna framlagt i 
kommunfullmäktige 2015-06-15.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram nytt förslag till “särskilda föreskrifter för 
torghandel i Lekebergs kommun”.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram nytt förslag till “särskilda föreskrifter för 
torghandel i Lekebergs kommun”.

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

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att motionen ska bifallas. Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Wendla 
Thorstenssons (C) förslag.

Propositionsordning
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Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Wendla Thorstenssons (C) förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Wendla Thorstenssons (C) förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. anser därmed motionen beviljad

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Marknadsplatser på Fjugesta torg
 Svar på motion
 Motion om marknadsplats för lokala småföretagare och entreprenörer
 §141 Svar på motion om marknadsplatser på Fjugesta torg
 §185 Svar på motion om marknadsplatser på Fjugesta torg
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§71- Meddelanden
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Anmälningar
 §166 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Gropens gård och Möbelvägen

 §167 Svar på medborgarförslag om trottoar i Gropen

 Yttrande över medborgarförslag om trottoar i Gropen

 Revisionsrapport- Nämndernas e-posthantering

 Revisionsrapport - Hantering av IT
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