
Protokoll 2019-02-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-20:00 Hidinge skola Location  

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Henrik Hult (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C)
Marcelos Doverholt (C)  ersätter Amanda 
Höjer (C)
Caroline Pellrud (C)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)
Lars-Gunnar Forsberg (S)  ersätter Anette 
Bergdahl (S)
Håkan Trygg (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
Christina Pålsson (M)  ersätter Britt Åhsling 
(M) (2:e vice ordförande)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Eva Bonnevier (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Olle Leijonborg (FL)
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Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Admnistrativ chef)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-16

Ordförande _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist Jonas Hansen

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

Datum för överklagan 2019-03-01 till och med 2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Medborgarförslag angående seniorboende/lägenheter i Mullhyttan
§3 Medborgarförslag angående porrfilter i skolan
§4 Revidering av reglemente
§5 Utbetalning av partistöd 2019
§6 Upphäva inköpspolicy för fordon
§7 Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
§8 Information från revisionen
§9 Enkla frågor och interpellationer

§10 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående arbetsmiljö 
på Lekebergsskolan 7-9

§11 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående skötsel av 
sjöbad

§12 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande, Berth Falk (S), angående 
ramökningen för volymförändring

§13 Valärenden
§14 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
§15 Anmälan av motioner
§16 Meddelanden

Page 4 of 25



Protokoll 2019-02-25

Justerare signatur

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, behöver utses för att justera dagens protokoll. Justeringen 
äger rum 28 februari kl. 14:45 i kommunhuset, sammanträdesrum Trollkarlen.

Förslag till beslut

Astrid Söderquist (C) och Jonas Hansen (KD) väljs att justera dagens protokoll med Johan 
Niklasson (C) och Ulrika Ingvarsson (KD) som ersättare.

Beslut

Astrid Söderquist (C) och Jonas Hansen (KD) väljs att justera dagens protokoll med Johan 
Niklasson (C) och Ulrika Ingvarsson (KD) som ersättare.
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Justerare signatur

§2 - Medborgarförslag angående seniorboende/lägenheter i 
Mullhyttan (KS 19-3)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit angående seniorboende/lägenheter i Mullhyttan. Förslaget 
är att kommunen ska bygga bostäder som är anpassade till äldre i Mullhyttan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående seniorboende/lägenheter i Mullhyttan - 

(68886)
 Medborgarförslag angående bostäder för äldre och i Mullhytten - (KS 19-3-2)

Page 6 of 25



Protokoll 2019-02-25

Justerare signatur

§3 - Medborgarförslag angående porrfilter i skolan (KS 19-4)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit angående att kommunen borde införa porrfilter i skolan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag - (68887)
 Medborgarförslag om porrfilter i skolan - (KS 19-4-1)
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Justerare signatur

§4 - Revidering av reglemente (KS 14-466)
Ärendebeskrivning

En översyn av det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun främst med anledning av den nya kommunallag som började gälla från 
och med 2018. SKL har baserat på den nya lagen tagit fram ett förslag till kommunalt 
reglemente för Sveriges kommuner och förvaltningen har utifrån det arbetat fram ett förslag 
för kommunfullmäktige att ta ställning till.

I beslutsunderlaget finns alla förändringar markerade i gult.

 

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente - (KS 14-466-39)
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Justerare signatur

 För antagande -  Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun - (68799)

 Med ändringar i gult - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun - (65780)

 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun, reviderat 2018-17-12 - (KS 14-466-38)

 §10 KSAU Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun - (KS 14-466-40)

 §40 KS Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun - (KS 14-466-41)
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Justerare signatur

§5 - Utbetalning av partistöd 2019 (KS 19-45)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, 
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % av 
prisbasbeloppet per mandat och år.

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige lämnade in sin redovisning i tid år 
2018, därför är alla partier berättigade till partistöd för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

Parti
Antal 
tillsatta 
mandat

Summa 
Grundstöd

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Socialdemokraterna 7 4 650 kr 48 825 kr 39 060 kr

Centerpartiet  11 4 650 kr 76 725 kr 61 380 kr

Moderaterna 4 4 650 kr 27 900 kr 22 320 kr

Kristdemokraterna 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Liberalerna 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Vänsterpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Miljöpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Framtidspartiet 
Lekeberg 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Sverigedemokraterna 5 4 650 kr 34 875 kr 27 900 kr

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

Parti
Antal 
tillsatta 
mandat

Summa 
Grundstöd

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Socialdemokraterna 7 4 650 kr 48 825 kr 39 060 kr

Centerpartiet  11 4 650 kr 76 725 kr 61 380 kr

Moderaterna 4 4 650 kr 27 900 kr 22 320 kr

Kristdemokraterna 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Liberalerna 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Vänsterpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Miljöpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Framtidspartiet 
Lekeberg 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Sverigedemokraterna 5 4 650 kr 34 875 kr 27 900 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2019 - (KS 19-45-2)
 §14 KSAU Utbetalning av partistöd 2019 - (KS 19-45-3)
 §42 KS Utbetalning av partistöd 2019 - (KS 19-45-4)
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Justerare signatur

§6 - Upphäva inköpspolicy för fordon (11KS83)
Ärendebeskrivning

2011 antog kommunfullmäktige en inköpspolicy för fordon. Policyn var en del av arbetet med 
kommunens miljömålsprogram som sedan en tid tillbaka är ersatt. Policyn innehåller idag en 
hel del fakta som är inaktuell och en del ställningstaganden som inte längre är realistiska så 
policyn i nuläget inte den effekt som den syftade till 2011.

Dels är policyn avgränsad till endast en del av fordonsparken (personbilar under 3,5 ton) och 
dels hänvisar den till miljökrav och miljöbilsdefinition som inte längre är relevanta. Det finns 
även en skrivning om att kommunen bör arbeta för att införa biogasfordon men denna 
målsättning bedöms som onåbar då ingen leverantör kan tillhandahålla biogas inom 
kommunens gränser. Detta tillsammans innebär att policyn behöver revideras eller ersättas.

Till ovan kommer också att kommunens reglemente, som kommunfullmäktige beslutat om, 
reglerar att det är kommunstyrelsen som ansvarar för hanteringen och inköpen av kommunens 
fordon.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och 
besluta om riktlinjer för inköp av fordon för Lekebergs kommun och att dessa riktlinjer 
ersätter ”Inköpspolicyn för fordon”.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om riktlinjer för inköp och hantering 
av fordon i Lekebergs kommun
2. avskaffar ”Inköpspolicyn för fordon”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till liggande förslag.

 

Beslut

Kommunfullmäktige
1. uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om riktlinjer för inköp och hantering 
av fordon i Lekebergs kommun
2. avskaffar ”Inköpspolicyn för fordon”.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskaffa policy för inköp av fordon - (11KS83-3)
 Lekebergs kommuns inköpspolicy för fordon - (11KS83-2)
 Inköpspolicy för fordon - (11KS83-1)
 §9 KSAU Upphäva inköpspolicy för fordon - (11KS83-4)
 §39 KS Upphäva inköpspolicy för fordon - (11KS83-5)
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Justerare signatur

§7 - Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 18-1004)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om förändring av 
förbundsordningen. Begäran är beslutad av direktionen i Sydnärkes kommunalförbund 2018-
11-16 och har även varit i medlemskommunernas ekonomichefsgrupp för yttrande.

Ändringarna är föreslagna för att möjliggöra för förbundet att förvärva 
återvinningscentralerna av kommunerna och i samband med detta även möjliggöra 
upptagande av lån, vilket kräver en ändrad skrivning i förbundsordningen. Borgensåtagandet 
behöver ändras från solidarisk borgen till borgensåtagande från den kommun som eventuellt 
lån avser.

I samband med denna förändring, så behöver en del andra paragrafer ändras så att det blir 
tydligt hur tillgångar och skulder ska regleras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

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) och Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.
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Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes 

kommunalförbund - (KS 18-1004-3)
 Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes miljöförbund - (KS 18-1004-1)
 Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund med tydliggjorda ändringar - (KS 18-1004-

2)
 §12 KSAU Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund - 

(KS 18-1004-4)
 §33 KS Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund - (KS 

18-1004-5)
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Justerare signatur

§8- Information från revisionen

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Mikael Bergdahl (S) yrkar att kommunfullmäktige behandlar Revisionsrapporten om 
Sydnärkes IT-nämnd på kommande fullmäktige då handlingen inte publicerats i Meetings. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan arbeta i den ordningen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt hans förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. Lägger informationen om Revisionsrapport - arbetet med kränkande behandling och 
diskriminering inom grundskolan till handlingarna.

2. Bordlägger Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT- nämnd till nästa sammanträde.

 

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan - 

(KS 18-1010-1)
 Revisionsrapport granskning Sydnärke IT nämnd - (Syd-IT 18-192-6)
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§9- Enkla frågor och interpellationer

Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast en dag före den sammanträdesdag, då den ska ställas. 

Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När en fråga besvaras, får bara den som ställer 
frågan och den som svarar delta i överläggningen. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Interpellationer

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast fem dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten 
avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som 
följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt eller tillföras protokollet om den besvaras vid 
sammanträdet, där den väckts. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 § 
kommunallagen, får interpellationen riktas till ordföranden i företagets styrelse. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då interpellationen 
behandlas bara om ersättaren tjänstgör också vid det tillfället. 
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de inkomna interpellationerna och frågorna får ställas.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att de inkomna interpellationerna och frågorna får ställas.

Beslutsunderlag
 Interpellation om Personaltäthet skola och förskola ställd till Berth Falk - (KS 19-118-1)
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om barnkonventionen - (KS 19-119-1)
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående arbetsmiljö på 

Lekebergsskolan 7-9 - (KS 19-123-1)
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående skötsel av sjöbad - (KS 

19-122-1)
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§10 - Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - 
Angående arbetsmiljö på Lekebergsskolan 7-9 (KS 19-123)
Ärendebeskrivning

En enkel fråga har ställts av Håkan Söderman (M) till kultur- och bildningsnämndens 
ordförande, Berth Falk (S).

Beslut

Kommunfullmäktige

1. tillåter att frågan får ställas.

2. frångår ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående arbetsmiljö på 

Lekebergsskolan 7-9 - (KS 19-123-1)
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§11 - Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - 
Angående skötsel av sjöbad (KS 19-122)
Ärendebeskrivning

En enkel fråga har ställts av Håkan Söderman (M) till kultur- och bildningsnämndens 
ordförande, Berth Falk (S).

Beslut

Kommunfullmäktige

1. beslutar att fråga får ställas.

2. frångår ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande - Angående skötsel av sjöbad - (KS 

19-122-1)
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§12 - Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande, 
Berth Falk (S), angående ramökningen för volymförändring (KS 
19-125)
Ärendebeskrivning

Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande, Berth Falk (S), angående 
ramökningen för volymförändring, ställd av Jonas Hansen (KD).

Beslut

Kommunfullmäktige

1. beslutar att frågan får ställas.

2. frångår ärendet, som därmed är färdigbehandlat.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande, Berth Falk (S), angående 

ramökningen för volymförändring - (KS 19-125-1)
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§13- Valärenden
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§14 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
(KS 19-68)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Eva Blomqvist (L) som ledamot i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige behöver därför begära en ny röstsammanräkning 
av Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Eva Blomqvists (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Eva Blomqvist (L).

Beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Eva Blomqvists (L) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ledamot i 
kommunfullmäktige efter Eva Blomqvist (L).

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - (KS 19-68-1)
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - (KS 19-68-2)
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§15- Anmälan av motioner

Ärendebeskrivning

Under denna punkt anmäls inkomna motioner.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion angående trädgårdsavfall - (KS 19-143-1)
 Motion angående översyn av vägbidrag till vägsamfälligheter - (KS 19-142-1)
 Motion angående poolskydd, Sannabadet - (KS 19-141-1)
 Motion från Liberalerna (L) om funktionshinderpolitiskt program - (KS 19-145-1)
 Motion från Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), Miljöpartiet (MP) och Liberalerna (L) 

angående upphandling - (KS 19-147-1)
 Motion från Liberalerna (L) om trygghetsboende i Mullhyttan - (KS 19-146-1)
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§16- Meddelanden
Meddelanden

  Ny ersättare för ledamot i fullmäktige, dnr 201-7220-2018 - (KS 18-765-4)
  Ny ersättare för ledamot i fullmäktige, dnr 201-7221-2018 - (KS 18-803-4)
  Ny ersättare för ledamot i fullmäktige, dnr 201-7222-2018 - (KS 18-914-4)
  Sammanyträdesprotokoll Sydnärkes byggnämnd 20181206 - (KS 18-6-7)
  §12 KUB nämnd Svar på medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva - (KS 18-667-7)
  Svar på Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva - (KS 18-667-6)
  Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva - (KS 18-667-1)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger inkomna meddelanden till handlingarna.
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