
Kallelse 2019-06-10

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-22:00 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
Henrik Hult (C)
Marcelos Doverholt (C)
Caroline Pellrud (C)
Leif Göransson (C)
Conny Boman (C)
Eva Bonnevier (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Mait Edlund (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Emma Eklind (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Izabella Sutic (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Charlotta Englund (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (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)
Elin Nilsson (L)
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)
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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 behöver utses att justera sammanträdesprotokollet.

Justering sker den 13 juni kl. 15:30 i kommunhuset.
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2 – Valärenden Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt avhandlas eventuella valärenden, avsägelse och fyllnadsval.

Page 4 of 26



Kallelse 2019-06-10

3 – Val av nämndemän vid Örebro tingsrätt 
för perioden 2020-2023, dnr 2019-97 
(KS 19-238)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Löpande tjänstgöringstider för samtliga nämndemän upphör vid utgången av år 2019 och nyval av 
nämndemän för tiden från och med år 2020 och fyra år framåt ska äga mm under år 2019. Örebro 
tingsrätt har fastställt att det ska finnas 134 näinndemän för tjänstgöring vid Örebro tingsrätt.

Tingsrätten får under åberopande av det anförda hemställa att kommunfullmäktige i Lekebergs 
kommun väljer 4 nämndemän för Lekebergs kommun. Sedan tingsrätten underrättas om vilka 
nämndemän som valts ska de indelas för tjänstgöring vid brottmålsting under 2020 med början 
redan i januari. Tingsrätten kommer också att så snart det är möjligt kalla nämndemän till en 
obligatorisk utbildning. Det är därför mycket angeläget att valet av nämndemän sker snarast. 
Senast den 16 augusti 2019 önskas besked om vilka nämndemän som valts.

Valberedningen i Lekeberg kommer på sammanträdet presentera ett förslag.  

Beslutsunderlag
 Angående val av nämndemän vid Örebro tingsrätt, dnr 2019-97
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4 – Information från revisionen Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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5 – Redovisning av partistöd 2018 
(KS 19-228)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 4 kap §§ 29-30.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisning av partistödet har (2019-05-09) lämnats in av alla partier utom Liberalerna (L). Deras 
redovisning inkom 2019-05-15.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partibidrag
 §83 KSAU Redovisning av partistöd 2018
 §126 KS Redovisning av partistöd 2018
 Centerpartiets (C) redovisning av kommunalt partistöd för 2018
 Moderaternas (M) redovisning av partistöd 2018
 Framtidspartiet i Lekebergs (FL) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Socialdemokraternas (S) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Redovisning från Miljöpartiet(MP) av kommunalt partistöd 2018
 Redovisning från Vänsterpartiet (V) av kommunalt partistöd 2018
 Granskning av redovisning från Vänsterpartiet av kommunalt partistöd 2018
 Kristdemokraternas (KD) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Sverigedemokraternas (SD) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Liberalernas (L) redovisning av kommunalt partistöd 2018
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6 – Allmänna bestämmelser för vatten- och 
avloppstjänster 
(KS 18-757)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunens nu gällande Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA) antogs 2009. I syfte 
att förtydliga gällande bestämmelser, likrikta med övriga kommuner i Vättervattensamarbetet samt 
för att göra dokumentet mer tillgängligt för berörda läsare uppdateras ABVA. ABVA anger och ger 
medborgarna information om de regler som gäller avseende nyttjande av den kommunala vatten- 
och avloppsanläggningen. AVBA kompletteras även av mer detaljerad information om kommunens 
vatten- och avloppsanläggning, denna upprättas av Teknik och serviceavdelningen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiga antar nya Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA 19.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om Allmänna bestämelser för vatten- och avloppstjänster i 

lekebergs kommun - ABVA 19
 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna  vatten- och avloppsanläggningen i 

Lekebergs kommun - ABVA 19
 Information om vatten- och avloppsanläggning i Lekebergs kommun
 §121 KS Beslut om Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster i Lekebergs 

kommun – ABVA 19
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7 – Förändring avseende särtaxa – 
Vretavägens va-verksamhetsområde 
(KS 19-229)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag om att upphäva beslutet om särtaxa för Vretavägens va-verksamhetsområde enligt KS 15-
580. Genom de förutsättningar som finns idag, och som även kunde ha varit gällande 2015, samt 
att bedömningen är att tillräcklig dokumentation saknas rörande grunderna inför beslutet om 
särtaxa för Vretavägens va-verksamhets-område, bör nytt beslut i särtaxefrågan fattas. 
Förvaltningens förslag är att särtaxa inte tillämpas för det berörda området.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om särtaxa i enlighet med ärende KS 15-580.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändrad särtaxa - Vretavägens va-verksamhetsområde
 §88 KSAU Förändring avseende särtaxa – Vretavägens va-verksamhetsområde
 §122 KS Förändring avseende särtaxa – Vretavägens va-verksamhetsområde
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8 – Årsredovisning för Nerikes Brandkår 
2018 
(KS 19-182)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår har inkommit med sin årsredovisning för 2018. Av de tretton prestationsmålen är 
tio uppfyllda samt tre delvis uppfyllda. Jämfört med 2017 har Nerikes Brandkår ökat antalet 
uppfyllda mål från sex till tio stycken.

Ekonomiskt sett lämnar kommunalförbundet ett överskott på 1 523tkr. Det är 1 223 tkr bättre än 
budgeterat och största orsakerna till överskottet är dels reavinster i samband med försäljning av 
värdepapper samt betydligt lägre investeringstakt än tidigare, vilket innebär lägre avskrivningar.
Kostnaden för sommarens skogsbränder har till stor del täckts av ersättning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra intäkter förknippade med skogsbränderna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Nerikes Brandkårs årsredovisning för 2018
2. beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den 

bedrivna verksamheten 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Nerikes Brandkår
 Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2018
 Revisionsrapport Nerikes Brandkår
 §107 KS Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2018
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9 – Årsredovisning FINSAM 2018 
(KS 19-326)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för FINSAM har nu inkommit till kommunen.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal redovisning och god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet 
enligt redovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda och 
de tillstyrker at styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro-Lekeberg 2018.
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro-Lekeberg för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2018
 Revisionsberättelse Finsam Lekeberg och Örebro 2018
 Årsredovisning 2018 för Finsam Lekeberg och Örebro
 §106 KS Årsredovisning FINSAM 2018
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10 – Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2018 
(KS 19-206)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2018.

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes kommunalförbund för 
att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i Sydnärke. Kommunalförbundet ansvarar 
för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling 
och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. 
Miljöbalken.

Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. Årets 
resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. Därför redovisar 
kommunalförbundet inte något eget kapital.

Efter att avslut, till resultatutjämningsfonder, har bokförts visar ”sista raden” alltid noll.

Sammantaget är utfall 2018, 1 569 tkr bättre än budget. Budgeten redovisar en nettokostnad på 
595 tkr, utfallet uppgår till en nettointäkt på 974 tkr.

Resultatet 2018 per taxekollektiv:

Hallsberg redovisar en nettokostnad på 624 tkr mot budgeterat 533 tkr. Det är 91 tkr sämre än 
budget. Å andra sidan finns det ett positivt saldo i Hallsberg resultatutjämningsfond, som bör 
minska, vilket det har gjort i och med resultatet 2018. Askersund redovisar en nettointäkt, 2018, på 
925 tkr mot budgeterad nettokostnad på 338 tkr, sålunda 1 263 tkr bättre än budget. Laxå 
redovisar en nettointäkt på 134 tkr mot budgeterad nettokostnad på 84 tkr. Det är 218 tkr bättre 
än budget.

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 539 tkr, mot budgeterat 360 tkr, sålunda 179 tkr bättre än 
budget.

Balansräkningen redovisas som den ser ut efter att all bokföring har gjorts. Där balanserar sålunda 
tillgångarna med skulderna, med ett eget kapital som är noll.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner Sydnärkes kommunalförbunds årsredovisning för 2018
2. beviljar ansvarsfrihet för Sydnärkes kommunalförbunds direktion avseende 2018 års 

verksamhet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2018
 Årsredovisningar 2018 för Sydnärkes Kommunalförbund
 §108 KS Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2018
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11 – Årsredovisning 2018 för Vätternvatten 
(KS 19-271)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vätternvatten bildades 2018-01-24 och ägs av Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Lekbergs kommun samt Laxå kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
producera och distribuera vatten, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed 
sammanhängande verksamhet. Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala 
likställighetsprincipen, på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för 
och främja en god vattenförsörjning till ägarkommunerna.

Vätternvatten har för räkenskapsåret en nettoomsättning om 375 tkr. Balansräkningen redovisas 
som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.
Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett eget kapital som är noll.

Nyemission har gjorts om 11 950 tkr vilket redovisas under fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att 
fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Vätternvatten 2018.
2. Beviljar ansvarsfrihet för Vätternvatten för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Vätternvatten
 Årsredovisning Vätternvatten AB inklusive revisionsberättelser
 §105 KS Årsredovisning 2018 för Vätternvatten
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12 – Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs 
kommun 
(KS 19-325)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller nuläge för mål- 
och ekonomi samt en prognos för helåret.

Kommunen prognostiserar att uppnå 3 mål och 3 mål delvis. I procent blir det en måluppfyllelse om 
50 %. Av de 21 beslutade indikatorerna uppnås 15 helt resterande 6 indikatorer prognostiseras att 
delvis uppnås, vilket ger en indikatoruppfyllelse om 71 %.

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att indikatorn som inte uppnåddes vid 
årsskiftet nu prognostiseras att delvis uppnås 2019. Denna indikator är ”Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen”.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 23 432 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 8 506 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 14 926 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 
kompetensutvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 1 800 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 11 593 tkr, vilket har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän kommunalskatt) samt 
kostnadsutjämningsbidraget.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun
 Prognosrapport 1 för 2019 för Lekebergs kommun
 Presentation - prognosrapport 1 2019 Lekebergs kommun
 §113 KS Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun
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13 – Nyemission i Lekebergs Holding AB 
(KS 19-343)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av bygglovshandlingar för om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan har 
framkommit att marken på skolområdet har en miljöpåverkan överstigande tillåtna gränsvärden, 
vilket kräver en sanering. För att klara finansieringen av denna utgift som inte ingår i 
projektbudgeten, föreslås att Lekebergs Kommun tillskjuter motsvarande kapital om ca 17 mkr till 
Lekebergs Kommunfastigheter AB via Lekebergs Kommunala Holding AB genom en nyemission. 
Effekterna av föreslagna åtgärder blir att Lekebergs Kommunfastigheter AB kan genomföra 
projektet till fullo utan att behöva låna upp ytterligare kapital samt att soliditeten kvarstår 
oförändrad, trots en tillkommande utgift om ca 17 mkr. Ingen kostnad uppstår som belastar 
resultatet i Lekebergs kommun och dessutom kommer den budgeterade hyresnivån för projektet 
att kvarstå oförändrad. Kommunens likviditet minskas, men eftersom likviditeten är hög, så 
kommer inte kommunens lånebehov att förändras på grund av detta.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. genomför en nyemission till Lekebergs kommunala Holding AB motsvarande 17 mkr för att 
tillföra bolaget finansiering av den tillkommande utgiften för saneringen av marken vid 
Lekebergsskolan.

2. ger kommundirektören i uppdrag att fatta erforderliga beslut för nyemissionernas 
genomförande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nyemission i Lekebergs kommunala holding AB
 §115 KS Nyemission i Lekebergs Holding AB
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14 – Borgensåtagande för Lekebergsskolan 
f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden 
(KS 18-694)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I samband med att Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun fattade beslut om beställning och 
borgensåtagande avseende byggnation av Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering 
och samlingssal på Linden, den 24 september 2018, så blev beslutsformuleringen felaktig och därför 
behöver ett nytt beslut om borgensåtagande fattas. Inga ytterligare borgensåtaganden har skett 
sedan förra beslutet och inte heller påverkansfaktorerna har förändrats, så beslutet grundas på 
samma fakta som vid senaste beslutet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om utökad kommunal borgen till Lekebergs Kommunfastigheter AB 
om 130 mnkr till totalt ca 491 mnkr och till Lekebergs Bostäder AB om 20 mnkr till totalt ca 288 
mnkr. Lekebergs kommuns totala borgensåtaganden uppgår då till ca 778 mnkr om beslutet fattas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs 
räkning upp till totalt lånebelopp om 490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.

2. Beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till 
totalt lånebelopp om 287 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med 

servering och samlingssal på Linden
 §119 KS Borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 

samlingssal på Linden
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15 – Borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
(KS 19-371)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det är dags att Lekebergs kommun förnyar sitt borgensåtagande samt bekräftar regress- och 
garantiavtalet som ligger till grund för medlemskapet i Kommuninvest. Borgensåtagande och 
regress- och garantiavtalet är giltiga i tio år från den dag då åtagandet/avtalet ingicks. Lekebergs 
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 9 februari 1995 och har bekräftat densamma 
genom beslut av kommunfullmäktige den 26 november 2009, vilket betyder att det är dags att 
förnyas.

Förslag till beslut är att Lekebergs kommun förnyar sin borgensförbindelse och bekräfta regress- 
samt garantiavtalet, då dessa är villkoren för ett medlemskap i Kommuninvest. Dessa ligger till 
grund för Kommuninvests bästa möjliga kreditvillkor på marknaden och således även i Lekebergs 
kommunkoncerns intresse.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Att Lekebergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 1995 
(”Borgensförbindelsen”), vari Lekebergs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lekebergs kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Att Lekebergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lekebergs kommun 
den 3 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Att Lekebergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lekebergs kommun 
den 3 november 2011, vari Lekebergs kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller och att utse 
Kommundirektör Martin Willén och Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, 
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat
 §118 KS Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat
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Kallelse 2019-06-10

 Följebrev borgen_avtal Lekebergs kommun

Page 19 of 26



Kallelse 2019-06-10

16 – Redovisning av ej besvarande motioner 
och medborgarförslag 
(KS 19-339)

Föredragande  

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 fanns 9 motioner och 7 medborgarförslag som ännu inte var besvarade 26 april. Ett 
medborgarförslag har passerat gränsen över ett år. Motioner som inkommit efter 26 april kommer 
redovisas vid nästa tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner den första redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för år 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 2019
 §84 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2019
 §127 KS Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, för första delen av 

2019
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Kallelse 2019-06-10

17 – Anmälan av motioner och 
medborgarförslag 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt anmäls motioner och medborgarförslag
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Kallelse 2019-06-10

18 – Medborgarförslag om kommunal 
lekplats i Mullhyttan 
(KS 19-321)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Hellberg. I förslaget lyfts att Mullhyttan är 
kommunens tredje största samhälle och att det där bara finns en kommunal lekplats. Förslag är att 
Mullhyttan skall få minst en kommunal lekplats där barnfamiljer kan ta sina barn för att leka. I 
förslaget lyfts också att kommunen borde sö över behovet av lekplatser i Edsberg och Hakvads-via.

Ärendet föreslås överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgaförslaget till kommunstyrelsen för besvarande

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om kommunal lekplats i Mullhyttan
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Kallelse 2019-06-10

19 – Medborgarförslag om hundlatriner 
(KS 19-320)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har lämnats in av Jonas Hellberg. Förslaget föreslår att två hundlatriner 
placeras ut i Mullhyttan då det enligt förslaget bara finns två stycken hundlatriner i hela Mullhyttan. 
Ärendet föreslår överlämnas till Kommunstyrelsen för besvarande

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgaförslaget till kommunstyrelsen för besvarande

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om hundlatriner
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Kallelse 2019-06-10

20 – Motion från Sverigedemokraterna om 
avidentifiering 
(KS 19-408)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna gällande avidentifiering. Maotionen föreslår 
att i socialtjänstärenden som går upp till socialnämnden avkodas personnummer och namn och att 
sekretessärenden endast innehåller kön och födelseår i de fall där det är personärenden som 
presenteras till politisk nämnd.

 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.

Beslutsunderlag
 Motion från Sverigedemokraterna om avidentifiering
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Kallelse 2019-06-10

21 – Interpellationer och enkla frågor Föredragande  

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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Kallelse 2019-06-10

22 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas information, meddelanden, inbjudningar osv som är ställda till 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun

Lista på meddelanden
 KS 19-372-1 - Revisionsplan 2019 Nerikes Brandkår
  - §42 KUB nämnd Förslag till nya taxor och regler för uthyrning av kommunala lokaler i 

Lekebergs kommun
  - Taxor och regler för uthyrning av kommunala lokaler i Lekebergs kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
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