
Kallelse 2021-10-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:30 Hidinge skola

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.

Ej tjänstgörande ersättare
Conny Boman (C)
Margareta Thorstensson (C)
Lars Laurén (C)
Barbro Göransson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Conny Pettersson (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Göran Östling (M)
Tobias Ander (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Tommy Glenberg (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Leif Göransson (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Henrik Hult (C)
Caroline Pellrud (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Eva Bonnevier (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Christina Pålsson (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L)
Margareta Carlsson (V)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
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Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, samt två ersättare behöver utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut

xx och xx utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet med xx och xx som ersättare.

Justering sker den 28 oktober kl. 08:00 på kommunhuset i Fjugesta. 
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2 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter att upprop och val av justerare förrättats vid varje 
kommunfullmäktigesammanträde utom vid budgetfullmäktige. För allmänhetens frågestund 
avsätts maximalt 30 min. Frågor ska vara kortfattade och gälla den kommunala verksamheten. 
Frågor besvaras i första hand av ordförande eller vice ordförande i den nämnd eller bolag som 
frågan berör, i andra hand annan lämplig ersättare.

Frågor ska lämnas in i förväg till kommunstyrelseförvaltningen senast en arbetsdag före den dag 
som kommunfullmäktige sammanträder. Den som ställt frågan ska också närvara vid 
kommunfullmäktiges sammanträde.
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3 – Anmälan av nya motioner och 
medborgarförslag 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion ska vara skriftlig och undertecknad eller digitalt signerad av en eller flera ledamöter och 
väcks vid ett sammanträde med kommunfullmäktige eller genom att den ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen

Alla som är folkbokförda i Lekebergs kommun har rätt att lämna in medborgarförslag. Ett 
medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknad eller digitalt signerad av en eller flera 
kommuninvånare med namn, samt ange förslagsställares adress och telefonnummer. 
Medborgarförslag väcks genom att det sänds eller lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. Det 
ska ha inkommit senast tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträde för att kunna anmälas 
på sammanträdet.
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4 – Medborgarförslag om en samlingsplats 
för barn och unga i Fjugesta 
(KS 21-594)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om att skapa en samlingsplats för barn och unga i Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om en samlingsplats för barn och unga i Fjugesta
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5 – Interpellationer och enkla frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

En interpellation ska ha ett bestämt innehåll, vara försedd med en motivering och vara 
undertecknad av en ledamot. Den ska lämnas in till kommunstyrelseförvaltningen senast fem 
arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ledamot som önskar inhämta upplysningar och svar från ansvarig förtroendevald från nämnd 
eller styrelse kan skriftligen lämna in en enkel fråga. Enkla frågor måste ha ett bestämt innehåll, får 
vara försedd med en kort inledande förklaring och får enbart avhandla sakförhållanden av enklare 
karaktär. Den ska ges in till kommunstyrelseförvaltningen senast en arbetsdag före den 
sammanträdesdag, då den ska ställas.
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6 – Information från revisorerna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna. 
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7 – Återrapportering av uppdrag till barn- 
och utbildningsnämnden efter prognos 1 
2021 
(KS 21-532)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 65/2021-06-14) i samband med behandlingen av prognos 1 att 
"i egenskap av skolhuvudman uppdrar åt Barn- och utbildningsnämnden att inkomma med en 
analys kring resultaten samt redovisa planerade åtgärder vid kommunfullmäktiges sammanträde i 
september 2021."

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag
 §150 KS Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden efter prognos 1 2021
 §63 BUN Analys av betygsresultaten i åk 9
 §65 KF Prognos 1 för Lekebergs kommun 2021
 Rapport betygsanalys åk 9

Page 9 of 17



Kallelse 2021-10-25

8 – Svar på återremiss och antagande av 
detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 
1:39 område Sälven-Hidinge, Lekebergs 
kommun 
(KS 14-166)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Efter beslut i kommunstyrelsen (2014-04-08) gav Lekebergs kommun Sydnärkes byggförvaltning i 
uppgift att upprätta en detaljplan för Sälven 1:39 & 1:41. Planprocessen har innefattat ett samråd 
och två granskningar. 2021-06-14 var planförslaget föremål för antagande i kommunfullmäktige, 
men beslutet som gavs var att skicka tillbaka ärendet på återremiss.

I denna tjänsteskrivelse kommenteras återremissen och kommunstyrelseförvaltningen tillsammans 
med Samhällsbyggnad Sydnärke föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Sälven 1:39 & 1:41.

Beslutsunderlag
 §185 KS Svar på återremiss och antagande av detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 

1:39 område Sälven-Hidinge, Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Svar på återremiss Sälven efter KSAU
 §158 KSAU Svar på återremiss och antagande av detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 

1:39 område Sälven-Hidinge, Lekebergs kommun
 §71 KF Antagande av detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 1:39
 Plankarta ANTAGANDE
 Skiss Planbeskrivning
 Planbeskrivning ANTAGANDE
 Samrådsredogörelse
 Trafikmätning
 Signerat exploateringsavtal Sälven 1:39 och 1:41
 Granskningsutlåtande
 Geoteknisk undersökning Sälven 1-39
 Arkeologi
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9 – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2022 
(KS 21-557)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Fastställande av 2022 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 11 kapitlet 
8§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av 
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
skattesatsen förblir oförändrad 2022. Skattesatsen 2021 är 22:43 kronor och blir således densamma 
2022.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
 §190 KS Skattesats för allmän kommunalskatt 2022
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2022
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10 – Borgensåtagande om- och 
tillbyggnation av Hidinge skola 
(KS 21-587)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Utifrån att Kommunstyrelsen fattat beslut om beställning av om- och tillbyggnation av Hidinge 
skola, så behövs även ett beslut om borgensåtagande för att finansiera byggnationen.

Med dagens ekonomiska läge finns inga hinder för utökad kommunalt borgensåtagande, så 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om utökad kommunal 
borgen till Lekebergs Kommunfastigheter AB om 63 mnkr till totalt ca 594 mnkr. Lekebergs 
kommuns totala borgensåtaganden, till de båda kommunala bostadsbolagen, uppgår då till ca 882 
mnkr om beslutet fattas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs 
Kommunfastigheter ABs räkning upp till totalt lånebelopp om 594 030 000 kr, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

Beslutsunderlag
 §189 KS Borgensåtagande om- och tillbyggnation av Hidinge skola
 Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande om- och tillbyggnad av Hidinge skola
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11 – Motion från Moderaterna om rätten att 
uttrycka sig fritt 
(KS 21-245)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Moderaterna har inkommit med en motion om rätten att uttrycka sig fritt. I motion anförs att en 
översyn ska göras av relevanta kommunala riktlinjer och styrdokument för att säkerställa att 
yttrande- och meddelarfrihet efterlevs, att det säkerställs att medarbetare har kännedom om 
innebörden av dessa rättigheter, att ett policydokument upprättas för att tydliggöra nolltolerans 
mot övertramp på rättigheterna samt att en visselblåsarfunktion implementeras.

Förvaltningen har utrett motionen och föreslår att att-satserna 1 och 2 anses som besvarad, att-
sats 3 avslås och att-sats 4 bifalls.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. anser motionens attsats 1 och 2 besvarad
2. avslår motionens attsats 3
3. bifaller motionens attsats 4 

Beslutsunderlag
 §195 KS Motion från Moderaterna om rätten att uttrycka sig fritt
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om rätten att uttrycka sig fritt
 Motion från Moderaterna om rätten att uttrycka sig fritt
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12 – Redovisning av verkställda samt ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 
2, 2021 
(KS 21-533)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO 
(Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Under pågående pandemi med Covid-19 ska avbrott i verkställighet rapporteras om avbrottet 
antingen beror på att verksamheten tillfälligt stängt eller att personen själv avstår insatser på grund 
av rädsla för smitta och- eller att personen tillhör riskgrupp.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 1 september 2021.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av verkställda samt ej verkställda beslut för kvartal 2, 
2021.

Beslutsunderlag
 §197 KS Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2, 

2021
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

för kvartal 2 2021
 §69 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2 2021
 Tjänsteskrivelse SF - Ej verkställda beslut kvartal 2 2021
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13 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Inkomna skrivelser och meddelanden för kännedom. 

Lista på meddelanden
 KS 21-564-1 - Revisionsrapport - Styrning och kostnadsuppföljning inom äldreomsorgen
 KS 21-564-2 - Missiv - Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning och 

kostnadsuppföljning inom äldreomsorgen
 KS 21-568-1 - Revisionsrapport Granskning affärsrelationer
 KS 21-568-2 - Missiv - Granskning av affärsförbindelser
 KS 20-315-6 - §169 KS Svar på medborgarförslag om inhägnad av dammar i Lanna
 KS 20-315-8 - Svar på medborgarförslag om dammarna i Lanna
 KS2140961 - Sammanträdeskalender för KSAU/KS/KF i Hallsbergs kommun 2022
 KS2141004 - Nyhetsbrev september företagare
 KS 21-600-1 - Beslut om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Christina Pålsson 

(M) ordinarie och Tobias Ander (M) ersättare
 KS 21-73-10 - Protokoll Finsam 2021-09-29
 KS 21-482-21 - Delårsbokslut Sydnärkes byggnämnd per 2021-08-31
 KS 21-482-19 - §126 SBN Delårsbokslut 2021 för Sydnärkes byggnämnd

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Valärenden
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14 – Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden från Caroline 
Elfors (M) 
(KS 21-616)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Carolin Elfors (M) inkom 14 oktober 2021 med en avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- 
och utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar Caroline Elfors (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
 Avsägelse av uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden från Caroline Elfors (M)
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15 – Val av ledamot i barn- och 
utbildningsnämnd för mandatperioden 
2018-2022 (Fyllnadsval) 
(KS 18-955)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden efter Caroline 
Elfors (M).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser Lenita Birath (M) som ny ledamot i Barn- och utbildningsnämnden för 
återstoden av mandatperioden 2019-2022.
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