
Protokoll 2017-02-27

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

Övriga
Birgitta Hultin (Revisor) §2

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Peter Sahlqvist 
(C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Maria Larsson (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
Jorma Keskitalo (SD)
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§1-15

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

Justerare _________________________________________________________________
Maria Larsson (FL) Lennart M Pettersson (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-02-27

Datum för överklagan 2017-03-08 till och med 2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Information från revisorerna
§3 Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter – Revidering
§4 Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
§5 Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019
§6 Utbetalning av partistöd, mandatstöd och utbildningsbidrag för 2017
§7 Förändrade taxor för barnomsorg i Lekebergs kommun
§8 Avsägelse från politiskt uppdrag
§9 Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen
§10 Svar på motion om giftfri förskola
§11 Svar på motion om utredning av Lindens servering
§12 Anmälan av ny motion - "Meröppet" bibliotek

§13 Anmälan av nytt medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för 
äldre i Lekebergs kommun

§14 Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 26 april
§15 Meddelanden för kännedom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 7 mars kl 08.30 i kommunhuset Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Maria Larsson (FL) och  Lennart M Pettersson (S) till justerare och Olle 
Lejonborg (FL) och Kjell Edlund (S) till ersättare. 

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maria Larsson (FL) och  Lennart M Pettersson (S) till justerare och Olle 
Lejonborg (FL) och Kjell Edlund (S) till ersättare. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Information från revisorerna
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns revisorer informerar om sitt arbete och de granskningar som genomförts.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter – Revidering 
(KS 14-94)
Ärendebeskrivning
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det konstaterats oklarheter 
och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande vad som gäller för camping och 
övernattning samt att det rapporterats problem med hantering av hundar så finns anledning att göra 
en ytterligare uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - uppdatering 2017 - (KS 

14-94-2)
 Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter - (13741)
 Mullhyttan - karta - (37078)
 Lanna - karta - (37077)
 Fjugesta - karta - (37076)
 §32 KS Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - (KS 14-94-4)
 §25 KSAU Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - (KS 14-94-3)
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter - (KS 14-94-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Revidering av förbundsordning för Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 16-558)
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund ska formen för och omfattningen av 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av medlemmarna i samråd med direktionen. En 
muntlig överenskommelse har tidigare träffats om att genomföra två ägarsamråd per år i samband 
med delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse bör fastställas genom beslut av 
medlemskommunerna. Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med 
utfallsprognos per 31 juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från och med i år 31 
augusti som brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast en delårsrapport bör denna, för 
enkelhetens skull, då omfatta den tid som tillämpas i flertalet av medlemskommunerna. 
Medlemskommunerna förslås därför att ändra i förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar 
tiden 1 januari till 31 augusti. Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets 
förslag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning - (KS 16-558-3)
 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-1)
 Tjänsteskrivelse från sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-2)
 §36 KS Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-5)
 §28 KSAU Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019 (KS 16-716)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har inkommit med ett förslag till ny Biblioteksplan för 2017-2019. Att 
varje kommun ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och 
skolbibliotek ingår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019"

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M), Eva Blomqvist (L) och Wendla Thorstensson (C)  yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019"

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-3)
 Biblioteksplan 2017-2019 - (39895)
 Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-1)
 §31 KS Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-5)
 §24 KSAU Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-4)
 KUB §128/2016 Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-2)

Page 9 of 23



Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Utbetalning av partistöd, mandatstöd och utbildningsbidrag 
för 2017 (KS 16-605)
Ärendebeskrivning
Beräkningsgrunder: Prisbasbelopp för 2017 44 800 Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 
4 480 kr Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr Utbildningsstöd 12 % av 
prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande:

 Socialdemokraterna 125 440 kr

 Centerpartiet 113 344 kr

 Moderaterna 64 960 kr

 Kristdemokraterna 28 672 kr

 Liberalerna 16 576 kr

 Vänsterpartiet 16 576 kr

 Miljöpartiet 16 576 kr

 Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr

 Sverigedemokraterna 48 348 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att beslutet delas upp på partistöd och utbildningsstöd enligt 
tjänsteskrivelsens uppdelning. Lennart M Pettersson (S) yrkar bifall till Håkan Södermans yrkande.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Håkan Södermans (M) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. betalar ut partistöd för 2017 enligt följande:

 Socialdemokraterna 71 680 kr

 Centerpartiet 64 960 kr

 Moderaterna 38 080 kr

 Kristdemokraterna 17 920 kr

 Liberalerna 11 200 kr

 Vänsterpartiet 11 200 kr

 Miljöpartiet 11 200 kr

 Framtidspartiet Lekeberg 17 920 kr

 Sverigedemokraterna 31 360 kr

2. betalat ut utbildningsstöd enligt följande

 Socialdemokraterna 53 760 kr

 Centerpartiet 48 384 kr

 Moderaterna 26 880 kr

 Kristdemokraterna 10 752 kr

 Liberalerna 16 576 kr

 Vänsterpartiet 5 376 kr

 Miljöpartiet 5 376 kr

 Framtidspartiet Lekeberg 10 752 kr
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Sverigedemokraterna 21 504 kr

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2017 - (KS 16-605-1)
 §37 KS Utbetalning av partistöd, mandatstöd och utbildningsbidrag för 2017 - (KS 16-605-3)
 §29 KSAU Utbetalning av partistöd för 2017 - (KS 16-605-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Förändrade taxor för barnomsorg i Lekebergs kommun (KS 
16-715)
Ärendebeskrivning
Kultur och bildningsnämnden har inkommit ett förslag till kommunfullmäktige att justera taxorna för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun. Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om 
maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 390 
kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” 
revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att maxtaxan i 
fortsättningen ska följa det av Skolverket fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kultur och bildningsnämnden att årligen justera maxtaxan inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag

Beslut
Kommunfullmäktige delegerar till kultur och bildningsnämnden att årligen justera maxtaxan inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändrade taxor - (KS 16-715-3)
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - (39907)
 §34 KS Revidering av taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KS 16-715-5)
 §26 KSAU Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KS 16-715-4)
 KUB §132 Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KS 16-715-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 KUB Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun 
- (KS 16-715-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Avsägelse från politiskt uppdrag (KS 17-137)
Ärendebeskrivning
Pelle Widlund (M) har inkommit med en begäran om avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Pelle Widlunds (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Pelle Widlunds (M) avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiskt uppdrag, Pelle Widlund (M) - (KS 17-137-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen (KS 17-138)
Ärendebeskrivning
En ersättare behöver väljas till Pelle Widlunds (M) plats som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen kommer att föreslå en ersättare och förslaget presenteras på sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Britt Åhsling (M) till ersättare i kommunstyrelsen 2018-12-31.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Britt Åhsling (M) till ersättare i kommunstyrelsen till och med 2018-12-31.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Svar på motion om giftfri förskola (KS 14-208)
Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs kommun. I 
motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att 
utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ses som bifallen då den intention som motionen 
framför har påbörjats även om alla delar inte är helt uppfyllda ännu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om giftfri förskola - (36250)
 Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola - (38116)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-1)
 Yttrande  över motion om giftfri miljö i förskolan från Sydnärkes miljönämnd - (KS 14-208-3)
 §39 KS Svar på motion om giftfri förskola - (KS 14-208-11)
 §31 KSAU Svar på motion om giftfri förskola - (KS 14-208-10)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Svar på motion om utredning av Lindens servering (KS 16-
110)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att kommunfullmäktige ska 
besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och använda Lindens matsal.

En utredning har genomförts och kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen ses som 
bifallen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om  utredning av Lindens servering - (KS 16-110-4)
 Yttrande - Svar på motion - (40122)
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-1)
 §38 KS Svar på motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-6)
 §30 KSAU Svar på motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Anmälan av ny motion - "Meröppet" bibliotek (KS 16-694)
Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta om att införa ett så kallat ”meröppet bibliotek”. Motionen föreslås 
överlämnas till Kultur- och bildningsnämnden för beredning och framtagande förslag till svar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om "Meröppet" bibliotek - (40167)
 Motion - Meröppet bibliotek - (KS 16-694-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Anmälan av nytt medborgarförslag om insatser för äldres 
hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun (KS 17-109)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen utreder förutsättningar kring träning 
för de äldre i kommunen från Kerstin Pettersson.

Då förslaget till större del rör socialnämndens verksamhet föreslås att det överlämnas till den 
nämnden för besvarande.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om insatser för äldres hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun - 

(KS 17-109-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14- Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 26 april
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april flyttas 
till den 25 april, samma tid, 18.30.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige flyttar sammanträdet 26 april kl 18.30 till den 25 april, 18.30.

 

Beslut
Kommunfullmäktige flyttar sammanträdet 26 april kl 18.30 till den 25 april, 18.30.
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§15- Meddelanden för kännedom

Ärendebeskrivning
Meddelanden för kännedom till kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
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