
Kallelse 2020-02-24

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:00 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
Caroline Pellrud (C)
Leif Göransson (C)
Eva Bonnevier (C)
Margareta Thorstensson (C)
Conny Boman (C)
Lars Laurén (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (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
Marcelos Doverholt (C)
Henrik Hult (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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Kallelse 2020-02-24

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 ersättande bör utses att justera dagens protokoll. 

Förslag till beslut

xx och xx väljs att justera dagens protokoll med xx och xx som ersättare.

Förslag på tid och plats för protokollsjustering är den 27 februari kl. 
08:00 i kommunhuset, Fjugesta. 
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2 – Anmälan av motioner och 
medborgarförslag 

Föredragande  
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3 – Anmälan av nytt medborgarförslag om 
ändrat ansvar för snöröjning 
(KS 19-807)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om ändrat ansvar för snöröjningen på Sannagatan, 
Vallgatan och Ekhagagatan i Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om ändrat ansvar för snöröjning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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4 – Motion från Framtidspartiet - Revisorer i 
kommunen 
(KS 20-43)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Framtidspartiet i Lekeberg om utredning av antalet revisorer i 
kommunen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.

Beslutsunderlag
 Motion från Framtidspartiet - Revisorer i kommunen

Page 6 of 147



Kallelse 2020-02-24

5 – Motion från Moderaterna - Ändring av 
kommunfullmäktiges arbetsordning 
(KS 20-66)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit från Håkan Söderman (M) om ändring av kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld.

Beslutsunderlag
 Motion från Moderaterna - Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
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6 – 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.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige frångår ärendet.
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7 – Information från revisorerna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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8 – Transportförsäljning avseende Sixtorp 
1:8 
(KS 19-749)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har genom tidigare fattat beslut förvärvat fastigheten Sixtorp 1:8 från Region 
Örebro län. Syftet med kommunens förvärv är att möjliggöra fortsatt nyttjande och verksamhet vid 
Sixtorps friluftsanläggning motsvarande så som varit sedan tidigare. Kommunen saknar egen 
organisation för att förvalta den typ av fastighet som Sixtorp 1:8 utgör. För en rationell drift och 
rationellt ägande av kommunens fastigheter bör därför Lekebergs Kommunfastigheter AB överta 
ägandet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att genomföra transportköp av fastigheten Lekeberg Sixtorp 1:8 till 
Lekebergs Kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Transportköp av Sixtorp 1:8
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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9 – Taxa för Sydnärkes miljönämnds 
offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftning 
(KS 19-823)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners kostnader för offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, samt de 
författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Taxan för livsmedelskontroll behöver revideras beroende på ändrad lagstiftning, en ny EU-
förordning träder i kraft den 14 december 2019. Förordningen inför ett antal nya begrepp som 
ersätter begrepp i den nuvarande taxan. Den nya taxan ger möjligheten att ta ut de avgifter som 
finns hanterade i nu gällande taxa. Timtaxan påverkas inte av detta beslut.
Timtaxan för 2020 uppräknas med index till 1 085 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftning.

Beslutsunderlag:
1. Taxa för livsmedelskontroll Dnr SMN 2019-16
2. Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll och prövning inom livsmedelslagstiftningens område att 
gälla från och med 1 mars 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftning
 Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning
 Protokollsutdrag från Sydnärkes miljönämnd - § 39 Taxa för livsmedelskontroll
 §9 KS Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning
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10 – Biblioteksplan 2020 - 2022 för 
Lekebergs kommun 
(KS 19-851)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen § 17 (2013:801) anges att ”Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Lekebergs kommuns nuvarande biblioteksplan antogs av 
kommunfullmäktige i februari 2017 och gällde för perioden 2017-2019. En ny biblioteksplan för 
åren 2020 till 2022 har därför tagits fram. Planen är ett styrdokument för bibliotekens 
verksamheter under den angivna perioden och presenterar kommunens långsiktiga vilja och 
inriktning för biblioteksverksamheten.
En aktuell biblioteksplan är en förutsättning för att erhålla statliga bidrag från Kulturrådet till inköp 
av böcker och andra medier, läsfrämjande insatser m.m.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun
 Biblioteksplan 2020 - 2022 för Lekebergs kommun
 §115 KUB nämnd Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun
 §16 KS Biblioteksplan 2020 - 2022 för Lekebergs kommun

Page 12 of 147



Kallelse 2020-02-24

11 – Redovisning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2019 
(KS 19-815)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet, 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Ärendet 
behandlades av socialnämnden den 13 november 2019.

Ej verkställda beslut: 
Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Beslut kommer ej verkställas då familjen har avsagt sig insatsen. Ärendet avslutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -42
Anledning: Resursbrist av särskild bostad, står fortsatt i kö.

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3
 §91 SON Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019
 §25 KS Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2019
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12 – Utbetalning av partistöd för år 2020 
(KS 20-5)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens bestämmelser för kommunalt partistöd, som antogs på kommunfullmäktige 
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 2019, 
därför är alla partier berättigade till partistöd för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

 Socialdemokraterna: 94 127 kr
 Centerpartiet: 145 211 kr
 Moderaterna: 55 814 kr
 Kristdemokraterna: 30 272 kr
 Liberalerna: 17 501 kr
 Vänsterpartiet: 17 501 kr
 Miljöpartiet: 17 501 kr
 Framtidspartiet: 30 272 kr
 Sverigedemokraterna: 68 585 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd 2020
 §17 KS Utbetalning av partistöd för år 2020
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13 – Redovisning av ej besvarade motioner 
och medborgarförslag 
(KS 19-705)

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 17 motioner och 4 medborgarförslag som ännu inte är besvarade den 1 januari 2020. 
Två medborgarförslag har passerat gränsen över ett år och ett har ännu inte anmälts på 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, hösten 

2019
 §18 KS Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
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14 – Svar på motion från 
Sverigedemokraterna om 
trafiksäkerhetskarta 
(KS 17-562)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkommit med en motion där de föreslår kommunen ska anta 
en trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun i syfte tydliggöra trafikfarliga vägar för såväl 
kommunen och vårdnadshavare. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för skolskjutsfrågor och 
beskriver hur kommunens trafiksäkerhetsarbete tillgodoser dessa förväntningar genom annan typ 
av kartläggning.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - motion trafiksäkerhetskarta
 Svar på motion om trafiksäkerhetskarta
 Motion från Sverigedemokraterna gällande trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun
 §19 KS Svar på motion från Sverigedemokraterna om trafiksäkerhetskarta
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15 – Svar på motion från Framtidspartiet 
om poolskydd till Sannabadet 
(KS 19-141)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2016 att uppdra till styrelsen i holdingbolaget att 
göra en fördjupad undersökning gällande bassängtäcke i sannabadet med fokus på miljöpåverkan 
samt att denna undersökning då skulle återrapporteras till kommunstyrelsen. En sådan utredning 
utfördes 2017 och visade då på en investeringskostnad av cirka 1 000 tkr exkl. moms och el-
arbeten.

Utredningen visade också på en teoretiskt möjlig energibesparing på 85 tkr per år för Sannabadet 
vilket skulle innebära en omotiverat lång pay-off tid, vilket föranledde att Lekebergs 
kommunfastigheter AB rekommenderade kommunen att avstå inköp.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om poolskydd till Sannabadet
 Svar på Framtidspartiets motion om poolskydd
 Motion angående poolskydd, Sannabadet
 §20 KS Motion om poolskydd till Sannabadet
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16 – Svar på motion från Framtidspartiet 
avseende bänkar längs banvallen Fjugesta - 
Gropen 
(KS 18-570)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Framtidspartiet i Lekeberg har 2018-06-08 inkommit med motion om förslag att placera ut 
parkbänkar m.m. längs banvallen mellan Fjugesta och Gropen. Motionen bör anses besvarad då 
bänkar finns utplacerade längs den berörda sträckan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Framtidspartiet i lekeberg
 Svar på motion om parkbänkar utmed gång- och cykelväg
 Motion om parkbänkar utmed gång- och cykelvägen mellan Gropen och Fjugesta
 §21 KS Svar på motion från Framtidspartiet avseende bänkar längs banvallen Fjugesta - 

Gropen
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17 – Svar på motion från Liberalerna om 
funktionshinderpolitiskt program 
(KS 19-145)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Liberalerna har inkommit med en motion om ett funktionshinderpolitiskt program. I motionen 
föreslår Liberalerna att det ska tas fram ett funktionshinderspolitiskt program och att detta ska ske 
genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar, de kommunala bolagen och det kommunala 
tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Bifaller motionen
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera det handikappolitiska programmet till ett 
funktionshinderpolitiskt program

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program
 Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program
 Motion från Liberalerna (L) om funktionshinderpolitiskt program
 §22 KS Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program
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18 – Svar på motion från 
Sverigedemokraterna om avidentifiering 
(KS 19-408)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkom den 14 maj 2019 med en motion om avidentifiering av 
personuppgifter i socialnämndens handlingar. I förslaget till beslut föreslås att det omedelbart 
verkställs att i ärenden som går upp till nämnd av tjänstemännen avkodas personnummer och 
namn, samt att sekretessärenden endast innehåller kön och födelseår i personärenden som 
presenteras till politisk nämnd.

Socialnämnden tog den 15 maj beslut om att avidentifiera individer i individrapporter som når 
nämnden. Detta har därefter även tillämpats på redovisningen av delegationsbeslut från IFO. Med 
anledning av detta anses intentionen i motionen vara uppfylld.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om avidentifiering
 Svar på motion om avidentifiering
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §23 KS Svar på motion från Sverigedemokraterna om avidentifiering
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19 – Svar på motion om ändring av 
Lekebergs kommuns ordningsstadga 
(KS 19-678)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Moderaterna har inkommit med en motion om att ändra § 7 störande buller/högsta tillåtna 
ljudnivå i Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter. Förslaget är att motionen ska avslås.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - svar på motion om ändring av Lekebergs kommuns ordningsstadga
 Svar - ändring av Lekebergs kommuns ordningsstadga
 Motion från John Hägglöf (M) - Ändring av Lekebergs kommuns ordningsstadga
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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20 – Valärenden Föredragande  
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21 – Avsägelse från uppdrag som revisor 
(KS 18-1012)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Andreas Haaskjold (M) har avsagt sig uppdraget som  revisor i Lekebergs kommuns revision
samt som lekmannarevisor för Lekebergs kommunala holding AB, LekebergsBostäder AB 
och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige beviljar Andreas Haaskjolds avsägelse som revisor i Lekebergs kommuns 
revision
samt som lekmannarevisor för Lekebergs kommunala holding AB, LekebergsBostäder AB 
och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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22 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kultur- och bildningsnämnden 
(KS 20-24)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Gerry Milton (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och bildningsnämnden. 

Förslag till beslut
Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige beviljar Gerry Miltons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i Kultur- 
och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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23 – Val av ny ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden (fyllnadsval) 
(KS 18-955)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i Kultur- och bildningsnämnden efter Gerry Milton 
(SD).

Förslag till beslut
Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Fredrik Ericsson (SD) till ny ersättare i kultur- och bildningsnämnden. 
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24 – Val av Revisorer till Lekebergs 
kommun för tiden 1 jan 2019 till och med 
granskningen av årsredovisningen för 2022 
(KS 18-1012)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse ny revisor till Lekebergs kommuns revision efter Andreas 
Haaskjold (M). 

Förslag till beslut
Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Maria Köhlström (FL) till revisor i Lekebergs kommuns revision. 
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25 – Val av Lekmannarevisorer till 
Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, 
Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB 
(KS 18-988)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse ny lekmannarevisor till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, 
LekebergsBostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Maria Köhlström (FL) till lekmannarevisor till Lekebergs kommunala 
Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.
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Kallelse 2020-02-24

26 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-827-1 - Revisionsrapport angående Direktionens styrning och uppföljning av 

personalförsörjningen
 KS 19-827-2 - Svar från Direktionen ang. personalförsörjning
 KS 19-832-1 - Beslut - Ny ledamot/ersättare sammanräkning i kommunfullmäktige Marcelos 

Doverholt (C) och Lars Laurén (C)
 KS 19-848-1 - Granskning av renhållningsverksamhet
 KS 19-848-2 - Utlåtande över revisionsrapport - Granskning renhållningsverksamhet
 KS 19-669-4 - Svar - Revisonsrapport, Gransksning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 KS 19-669-3 - Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport, granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 KS 19-669-5 - §226 KS Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 KS 19-320-6 - Svar - medborgarförslag hundlatriner i Mullhyttan
 KS 19-3-7 - Svar - medborgarförslag seniorboende
 KS 19-321-6 - Svar - medborgarförslag om lekplats i Mullhyttan
 KS 14-523-7 - §231 KS Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en ”Lekebergs 

kommun” skylt vid Skärshult

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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Anmälan av nytt 
medborgarförslag om ändrat 

ansvar för snöröjning

3

KS 19-807
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Tjänsteskrivelse 2020-02-17 1 (1)

Dnr: KS 19-807

   

Tjänsteskrivelse – Anmälan av nytt medborgarförslag 
om ändrat ansvar för snöröjning

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan om ändrat ansvar för snöröjningen 
på Sannagatan, Vallgatan och Ekhagagatan i Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för 
besvarande.  

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Motion från Framtidspartiet - 
Revisorer i kommunen

4

KS 20-43
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Motion från Moderaterna - 
Ändring av 

kommunfullmäktiges 
arbetsordning

5

KS 20-66
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MOTION

I Kommunallagen §35 står följande ” 35 §   En motion eller ett medborgarförslag ska 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit 
fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”

Vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-03 samt inför 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-11 presenteras en redovisning av ej 
besvarade motioner och medborgarförslag.

I den redovisningen återfinns motioner 4 motioner äldre än 1 år, den som är äldst är 
från 2017-06-12 samt ytterligare 6st som man inte kommer hinna besvara inom i 
lagen angiven tidsgräns, detta utan att man från majoriteten anmält någon orsak till 
varför man inte uppfyller vad som föreskrivs i lagen.

Fattade slut gällande arbetsordning för kommunfullmäktige har ej heller följts av 
kommunstyrelsen. Då det där står att redovisning av ej besvarade motioner ska ske 
enligt följande ” Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de motioner som 
inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst.” Hösten 2019 skedde ingen sådan redovisning från 
kommunstyrelsen till fullmäktige. 

Yrkar därför på att:

Arbetsordningen för kommunfullmäktige i Lekebergs ändras så att tiden för 
besvarande av motioner inom ett år skrivs in i enlighet med vad som framgår av §35 
kommunallagen ” En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes.”

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag skall ske enligt 
följande. Inkomna 1/1-31/7 redovisas vid 1:a ordinarie kommunfullmäktige 
sammanträde efter periodens utgång. Samt för inkomna 1/8-31/12 sker redovisning 
vid 1:a ordinarie sammanträde efter periodens utgång. 

Fjugesta 2020-02-04

Håkan Söderman (m
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Transportförsäljning avseende 
Sixtorp 1:8

8

KS 19-749
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (1)

Dnr: KS 19-749

   

Tjänsteskrivelse - Transportförsäljning avseende 
Sixtorp 1:8

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har genom tidigare fattat beslut förvärvat fastigheten Sixtorp 1:8 
från Region Örebro län. Syftet med kommunens förvärv är att möjliggöra fortsatt 
nyttjande och verksamhet vid Sixtorps friluftsanläggning motsvarande så som varit 
sedan tidigare. Kommunen saknar egen organisation för att förvalta den typ av 
fastighet som Sixtorp 1:8 utgör. För en rationell drift och rationellt ägande av 
kommunens fastigheter bör därför Lekebergs Kommunfastigheter AB överta ägandet.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har genom tidigare fattat beslut förvärvat fastigheten Sixtorp 1:8 
från Region Örebro län. Syftet med kommunens förvärv är att möjliggöra fortsatt 
nyttjande och verksamhet vid Sixtorps friluftsanläggning motsvarande så som varit 
sedan tidigare. Här är badplatsen och de möjligheter till allmänt friluftsliv och andra 
verksamheter som t ex naturskola och lägerskolor är viktiga faktorer.

2 Analys och slutsats
Köpesumman för fastigheten är 400 000 kr. Summan är överenskommen utifrån 
genomförd oberoende värdering, hänsyn till åtaganden som åvilar fastighetsägaren 
samt de bedömda skötsel- och underhållsbehov.

Kommunen saknar dock egen organisation för att förvalta den typ av fastighet som 
Sixtorp 1:8 utgör. För en rationell drift och rationellt ägande av kommunens 
fastigheter bör därför Lekebergs Kommunfastigheter AB överta ägandet. 
I syfte att undvika onödig stämplingsavgift bör försäljning ske inom tidsfristen för 
reglerna för transportköp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra transportköp av fastigheten Lekeberg 
Sixtorp 1:8 till Lekebergs Kommunfastigheter AB.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson Mats Turesson
T.f. Kommundirektör Teknisk chef
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Taxa för Sydnärkes 
miljönämnds offentliga 

kontroll inom 
livsmedelslagstiftning
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (1)

Dnr: KS 19-823

   

Tjänsteskrivelse – Taxa för Sydnärkes miljönämnds 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning

Ärendebeskrivning

Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners 
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s 
bestämmelser inom livsmedelsområdet, samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Taxan för livsmedelskontroll behöver revideras beroende på ändrad 
lagstiftning, en ny EU-förordning träder i kraft den 14 december 2019. 
Förordningen inför ett antal nya begrepp som ersätter begrepp i den 
nuvarande taxan. Den nya taxan ger möjligheten att ta ut de avgifter som 
finns hanterade i nu gällande taxa. Timtaxan påverkas inte av detta beslut.
Timtaxan för 2020 uppräknas med index till 1 085 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds 
förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning.

Beslutsunderlag:
1. Taxa för livsmedelskontroll Dnr SMN 2019-16
2. Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll och prövning inom 
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 mars 2020.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson Adam Kolthoff
Kommundirektör Handläggare
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Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners 
kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s 
bestämmelser inom livsmedelsområdet, samt de författningar, inklusive 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt 
där det tappas ur kran till konsument1, och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av anläggning 
3. årlig offentlig kontroll 
4. uppföljande kontroll som inte var planerad 
5. utredning av klagomål 
6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
7. importkontroll 
9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att 
beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Sydnärkes 
miljönämnd efter handläggning. 

Timavgift 
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 085 kronor per timme 
kontrolltid. 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 
eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de 
andra grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden 
har använt för inläsning av ärendet, förberedelser, skrivelser, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1882/2003
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För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Sydnärkes miljönämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna 
taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex KPIF (totalindex) räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är 
oktober månad 2014.

Avgift för registrering 
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
för 1,5 timmes kontrolltid. 

Den som anmäler en dricksvattenanläggning för registrering ska betala avgift för 2 
timmars kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid nämnden tilldelat eller beslutat för 
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) 
multipliceras med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt 
nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på 
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga 
avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För 
det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott 
och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. 
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år 
som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets 
början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 
11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 
korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt § 5 och för den faktiska tiden som det tar att förbereda ärendet 
(se kontrolltid), de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder 
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 
12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får nämnden i ett enskilt ärende besluta 
ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 
13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till nämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 
14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7  
§, betala avgift till Sydnärkes miljönämnd för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys 
av prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet 
15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Sydnärkes miljönämnd. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura. 

Överklaganden 
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 
Denna taxa träder i kraft 2020-03-01. 
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Bilaga 1 Riskmodul
Riskmodulen bygger på livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt 
föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 
2006:21). Årlig kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer 
av riskmodulen enligt tabell 1 nedan och av informationsmodulen (tabell 2 
nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som följer av 
erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).

Tabell 1. Riskmodulen
Riskklass Kontrolltid

(timmar)
1 26
2 20
3 14
4 10
5 6
6 4
7 2
8 1

Tabell 2. Informationsmodulen
Orsak till kontroll- behov vid 
anläggningen

Verksamhetens 
storlek

Kontrolltid
(timmar)

Utformar märkning men 
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende 24

a – mycket stor
b – stor 

8

c – mellan
d – liten

6

Utformar märkning samt 
märker/förpackar livsmedel

e- mycket liten (1)
f – mycket liten (2)
g – ytterst liten

2

a – mycket stor
b – stor 

4

c – mellan
d – liten

3

Utformar inte märkning men 
märker/förpackar livsmedel

e- mycket liten (1)
f – mycket liten (2)
g – ytterst liten

1

Utformar presentationen men 
märker/förpackar inte livsmedel

Oberoende 1

Utformar inte presentationen och 
märker förpackar inte livsmedel 

Oberoende 0

Tabell 3. Erfarenhetsmodulen 
Erfarenhetsklass A B C
Tidsfaktor 0,5 1 1,5
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Protokoll 2019-12-02

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 – Taxa för livsmedelskontroll Dnr SMN 2019-16

Taxan för livsmedelskontroll behöver revideras beroende på ändrad lagstiftning, en ny EU-
förordning träder i kraft den 14 december 2019. Förordningen inför ett antal nya begrepp 
som ersätter begrepp i den nuvarande taxan. Den nya taxan ger möjligheten att ta ut de 
avgifter som finns hanterade i nu gällande taxa. Timtaxan påverkas inte av detta beslut. 
Timtaxan för 2020 uppräknas med index till 1 085 kr.

Beslutsunderlag
 Livsmedelstaxan
 Tjänsteskrivelse- Ny livsmedelstaxa

Beslut

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige I Askersund, Laxå och Lekebergs kommuner att 
anta redovisat förslag till ny taxa för kontroll och prövning inom livsmedelslagstiftningens 
område.

Den nya taxan gäller från 1 mars 2020
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §9

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§9 - Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftning (KS 19-823)
Ärendebeskrivning

Denna taxa gäller avgifter för Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuners kostnader för 
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom 
livsmedelsområdet, samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning.

Taxan för livsmedelskontroll behöver revideras beroende på ändrad lagstiftning, en ny EU-
förordning träder i kraft den 14 december 2019. Förordningen inför ett antal nya begrepp som 
ersätter begrepp i den nuvarande taxan. Den nya taxan ger möjligheten att ta ut de avgifter 
som finns hanterade i nu gällande taxa. Timtaxan påverkas inte av detta beslut.
Timtaxan för 2020 uppräknas med index till 1 085 kr.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning.

Beslutsunderlag:
1. Taxa för livsmedelskontroll Dnr SMN 2019-16
2. Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar taxa för kontroll och prövning inom livsmedelslagstiftningens 
område att gälla från och med 1 mars 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom 

livsmedelslagstiftning - (KS 19-823-3)
 Protokollsutdrag från Sydnärkes miljönämnd - § 39 Taxa för livsmedelskontroll - (KS 19-823-

1)
 Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning - (KS 19-823-

2)
 §6 KSAU Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftning - (KS 

19-823-4)
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 19-851

   

Tjänsteskrivelse – Biblioteksplan 2020 - 2022 
för Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Enligt Bibliotekslagen § 17 (2013:801) anges att ”Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Lekebergs kommuns 
nuvarande biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari 2017 och gällde för 
perioden 2017-2019. En ny biblioteksplan för åren 2020 till 2022 har därför tagits 
fram. Planen är ett styrdokument för bibliotekens verksamheter under den angivna 
perioden och presenterar kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten.
En aktuell biblioteksplan är en förutsättning för att erhålla statliga bidrag från 
Kulturrådet till inköp av böcker och andra medier, läsfrämjande insatser m.m.

1 Bakgrund
I Bibliotekslagen § 17 (2013:801) anges att ”Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Biblioteksplanen för 
Lekebergs kommun omfattar både folkbiblioteket och skolbiblioteken.

Kultur- och fritidsavdelningen inom kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten medan skolan, inom samma förvaltning, ansvarar för 
skolbiblioteken. Ansvarig nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 

Styrande för biblioteksverksamheten är bl.a. bibliotekslagen, skollagen, offentlighets- 
och sekretesslagen samt barnkonventionen.

2 Analys och slutsats
Planen fungerar som stöd i kommunens arbete med biblioteksverksamhet i stort. 
Biblioteksplanen både styr och stöttar politiker och tjänstepersoner i det årliga mål- 
och aktivitetsplanearbetet. Och för tjänstepersonerna fungerar den även som en 
värdefull vägledning i det dagliga arbetet. Uppföljning sker årligen i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Då biblioteken är under ständig utveckling är det nödvändigt att revidera och 
uppdatera den nuvarande biblioteksplanen. 

Genom att ha en aktuell biblioteksplan ger det möjligheter att även fortsättningsvis 
söka och uppbära årliga bidrag från Kulturrådet för medieförsörjning m.m. 

Biblioteksplanen för åren 2020-2022 bör antas i kommunfullmäktige i början av år 
2020.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Kultur- och bildningsnämndens 
förslag till Biblioteksplan för 2020-2022. 
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Dnr: KS 19-851

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f Kommundirektör Handläggare
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1 Sammanfattning

Bibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen i kommunen. Bibliotekens 
verksamheter styrs av denna biblioteksplan under åren 2020-2022. Biblioteksplanen 
är ett styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten. Kultur- och 
fritidsavdelningen inom kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten. Skolan, i samma förvaltning, ansvarar för 
skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 
Styrande för biblioteksverksamheten är bl.a. bibliotekslagen, skollagen, offentlighets- 
och sekretesslagen samt barnkonventionen.

1.1 Folkbibliotek

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs bibliotek i 
Fjugesta. Det är en samlingspunkt vars öppettider ska vara anpassade till människors 
behov, och lokalerna ska vara tillgängliga. Biblioteket ska vara en plats där 
människor, oberoende av etnicitet, kultur, religion, ålder och sexuell läggning m.m., 
kan mötas. På biblioteket ska alla kunna hitta den information och kunskap som krävs 
för att kunna delta aktivt i det demokratiska samhället. Möjligheten till fri 
åsiktsbildning är också en självklarhet för biblioteket.

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga med tillgång till berättelser 
där de får uppleva läslust och läsglädje. Det ska vara välkomnande och inspirerande. 
Biblioteket delar ut gåvoböcker till alla nyfödda och 4-åringar, och erbjuder medier 
för föräldraskapsstöd. Lekebergs bibliotek ska jobba aktivt med olika läsfrämjande 
aktiviteter för att nå barn, unga och deras föräldrar. 

På biblioteket är barn och ungdomar en prioriterad grupp, och de ska kunna påverka 
och känna sig delaktiga i verksamheten. 

Biblioteket ska ge service till dem som inte själva kan komma till biblioteket. 
Biblioteket ska prioritera personer med läs- och skrivsvårigheter och personer med 
funktionshinder, som ska erbjudas aktuella medier och tekniska hjälpmedel. Invånare 
med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna är också prioriterade 
grupper som ska kunna få information och låna litteratur på sina språk. Biblioteket 
erbjuder även medier på lättläst svenska. 

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser, men också vara en arena där människor 
kan vara kreativa i eget skapande. Biblioteket ska göra läsfrämjande insatser, ge 
tillgång till litteratur, stimulera till nyfikenhet och uppmuntra människor att bilda och 
utbilda sig. En viktig uppgift är också att verka för att minska det digitala 
utanförskapet i samhället. 

Biblioteket ska genom marknadsföring i olika kanaler nå användarna. Bibliotekets 
verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns, via depositioner och medverkan 
vid aktiviteter i andra lokaler. 
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Bibliotekets medieutbud behöver ständigt aktualiseras. Utbudet ska vara anpassat 
efter användarnas behov och spegla världen både lokalt och globalt. Biblioteket ska 
hänga med i den tekniska utvecklingen och erbjuda medier i nya former.

Det är viktigt att bibliotekets besökare bemöts av professionell och fackutbildad 
personal för att ge service av hög kvalitet. Användaren ska känna sig sedd och vara 
nöjd med sitt besök. Många av bibliotekets delar kräver omvärldsbevakning och det 
är därför viktigt att delta i nätverk med andra bibliotek och organisationer.

För att utföra sitt uppdrag ska biblioteket samarbeta med olika aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå.

1.2 Skolbibliotek

Alla elever i Lekebergs kommun ska ha tillgång till ett skolbibliotek och alla skolor ska 
ha ett bibliotek. Målsättningen är att under kommande år komplettera med 
skolbibliotekariekompetens i kommunen.

Läsning har en stor betydelse för elevers språk- och kunskapsutveckling. 
Skolbiblioteket ska ses som en resurs som bidrar till ökad måluppfyllelse i skolan.

Skolbiblioteken ska ha ett anpassat utbud av böcker och övriga medier. Elever och 
pedagoger ska kunna påverka medieutbudet. Genom skolbiblioteken får alla elever i 
kommunen tillgång till böcker på ett likvärdigt sätt.
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2 Inledning

2.1 Läsanvisning

I biblioteksplanen används orden; är, ska och kan i den löpande texten.

Är beskriver hur det ser ut nu.

Ska beskriver de verksamhetsdelar, aktiviteter eller tjänster som ska finnas, t.ex. 
enligt bibliotekslagen. En del av ska-beskrivningarna når biblioteken redan idag, 
andra inte.

Kan visar på olika möjliga tillvägagångssätt för utveckling av 
biblioteksverksamheterna inom flera områden.

2.2 Styrning och stöttning

Lekebergs kommuns biblioteksplan för åren 2020-2022 är ett 
styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteks-
verksamheten. Biblioteksplanen både styr och stöttar politiker och 
tjänstemän i det årliga mål- och aktivitetsplanearbetet. För 
tjänstemännen fungerar den även som en värdefull vägledning i det 
dagliga arbetet. Uppföljning sker årligen i det systematiska 
kvalitetsarbetet.

Kultur- och fritidsavdelningen inom Kultur- och bildningsförvaltningen ansvarar för 
folkbiblioteksverksamheten medan skolorna, i samma förvaltning, ansvarar för 
skolbiblioteken. Ansvarig gemensam nämnd är Kultur- och bildningsnämnden. 

Bibliotekslagen, skollagen, dataskyddsförordningen (GDPR), offentlighets- och 
sekretesslagen samt barnkonventionen är några av de lagar som styr verksamheten. 
Andra dokument är vägledande, såsom de den nationella biblioteksstrategin och de 
nationella kulturpolitiska målen.

Ur bibliotekslagen:
17 § Kommuner och landsting ska 
anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på 
biblioteksområdet.
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2.3 Lekebergs kommun är en växande kommun

Lekebergs kommun är en expansiv kommun som präglas av en 
helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. Kommunen har 
landsbygdens fördelar med attraktivt boende i naturnära miljöer, ett 
rikt kultur- och fritidsliv och bra företagsklimat. Med goda 
kommunikationer är det aldrig långt till det större utbudet i 
storstaden. Kommunen satsar på bra bostäder, moderna förskolor 
och skolor samt ett fördelaktigt företagsklimat.

Det prognosticerade antalet invånare sista december 2019 är 8 232. 
Under de senaste fem åren har kommunens befolkning ökat med 869 
personer, vilket blir en ökning med drygt 170 personer per år. Under 
perioden 2014-2019 har befolkningen ökat med drygt 10 procent.

3 Folkbibliotek

Folkbibliotek är en viktig del i den kulturella infrastrukturen, och en 
naturlig samlingspunkt i lokalsamhället. Bibliotekets öppettider ska 
vara anpassade till människors behov och lokalerna ska vara 
tillgängliga. Biblioteksverksamheten kan utvecklas så att den når ut i 
flera av kommunens orter, t ex genom bokbuss eller filialer. 
Biblioteket är till för alla som bor, besöker eller jobbar i kommunen, 
och är en av de få platser i samhället där alla har rätt att vara utan krav 
på avgift, medlemskap eller prestation. 

Folkbiblioteksverksamheten i Lekebergs kommun består av Lekebergs 
bibliotek som är centralt beläget i kommunhuset i centralorten 
Fjugesta. 

Under 2018 byggdes biblioteket om. Det blev större lokalmässigt med en ökad 
tillgänglighet, och en utställningshall. I samband med ombyggnationen byttes stora 
delar av inredningen ut, för att göra biblioteket mer attraktivt och tillgängligt utifrån 
ledorden: Skattkammare och Mötesplats.

3.1 Mötesplats och kunskapscentrum

Människor behöver information och kunskap för att kunna delta och aktivt göra sina 
röster hörda i det demokratiska samhället. På biblioteket ska alla kunna hitta 
information efter sina behov. Biblioteket ska verka läsfrämjande för alla åldrar, 
stimulera till nyfikenhet, fritt kunskapssökande och uppmuntra människor att bilda 
och utbilda sig. Dagens arbetsliv kräver oftare än förr att människor fortbildar sig 
under olika skeden av livet. Genom att tillhandahålla studieplatser ska biblioteket 
vara en resurs för studerande.

Ålder Dec. 
2014
(antal)

Dec. 
2019
(antal)

0-5 608 740
6-15 871 1 105
16-19 305 323
20-64 3 991 4 318
65-79 1 207 1 312
80+ 381 433
TOTALT 7 363 8 232

Ur bibliotekslagen:
6 § Varje kommun ska ha 
folkbibliotek. Folkbiblioteken ska 
vara tillgängliga för alla och 
anpassade till användarnas 
behov. Folkbibliotekens utbud av 
medier och tjänster ska präglas 
av allsidighet och kvalitet.
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Biblioteket är en plats där människor, oberoende av etnicitet, kultur, 
religion, ålder och sexuell läggning kan mötas men också bara vara 
sida vid sida. Möten mellan människor skapar grunden för ett tolerant 
och öppet samhälle. Biblioteket kan vara ett offentligt rum som 
motverkar fördomar, diskriminering och främlingsfientlighet.

4 Kultur, kunskap och folkhälsa

Biblioteket ska erbjuda kulturupplevelser producerade av både 
professionella och amatörer. Upplevelserna bidrar till att berika livet 
för besökarna och kan ge dem en högre livskvalitet samt en ökad 
förståelse och medkänsla för andra människor. Enligt studier är kultur 
en attraherande faktor som har betydelse för människors beslut att 
söka sig till en plats och bosätta sig där, se t.ex. Kultur gör skillnad, en 
studie från Myndigheten för tillväxtanalys (PM 2015:14). Dessutom 
har kultur en positiv effekt på människors hälsa, se t.ex. Kultur för 
hälsa, en rapport från Statens Folkhälsoinstitut (nr 2005:23). 

Det är viktigt att värna om och lyfta fram vårt gemensamma kulturarv 
- kunskap om vårt ursprung gör det lättare att förstå den värld som vi 
lever i idag. Genom gemensamma kulturupplevelser och berättande i olika former 
kan vi tillsammans skapa framtidens kulturarv. 

Biblioteket ska vara en arena där människor kan vara aktiva i eget skapande. Att 
skapa stimulerar till nytänkande och kreativitet, vilket har positiva effekter på hela 
samhället. Genom olika aktiviteter och en anpassad lokal kan biblioteket uppmuntra 
till eget skapande i olika former. På biblioteket kan också utställningsplats, förutom 
utställningshallen, erbjudas för att visa upp resultaten av eget skapande.

Biblioteksrummet ska vara välkomnande och inspirera till läslust och kreativitet. 
Biblioteket ska stimulera besökarens fantasi och nyfikenhet, samt erbjuda plats för 
samtal eller för lugn och ro. Användarna ska känna sig välkomna och delaktiga i 
biblioteket.

Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor finns. Bokdepositioner och 
medverkan vid aktiviteter i andra lokaler, samt arrangemang, ger möjligheter för 
biblioteket att nå ut.

4.1 Utställningshall

I biblioteket finns Lekebergs kommuns utställningshall. 

Utställningshallen ska vara en lokalt och regionalt etablerad utställningsverksamhet 
för kommunens invånare och besökare, och ska bidra till ökad kulturverksamhet. 
Utställningshallen ska vara en arena för upplevelser av olika typer av utställningar 

Ur bibliotekslagen:
2 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska verka för 
det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och 
intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och 
forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.
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och tillhörande kringverksamhet. Den kan skapa möten, samtal, funderingar, 
reflektioner, reaktioner, tolkningar och olika perspektiv.

Utställningshallen ska vara tillgänglig för alla.

5 Biblioteket för barn och unga

Biblioteket ska vara en skattkammare för barn och unga, där de får 
uppleva läslust och läsglädje. Barnen har rätt att växa upp med tillgång 
till böcker och berättelser i sina liv. Biblioteksrummet ska vara 
välkomnande och inspirerande både för läsning och samvaro. 

Biblioteket jobbar aktivt med olika läsfrämjande aktiviteter för att nå 
barn, unga och deras föräldrar. Det kan röra sig om olika typer av 
bokpåsar, lovaktiviteter, läsklubbar och andra riktade projekt. Barn 
och ungdomar är en prioriterad grupp. Biblioteket möter barnen 
genom att se dem, föra en dialog och lyssna till dem. De ska kunna 
påverka och känna sig delaktiga i verksamheten, i både stort och 
smått.

Genom ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) delas gåvoböcker ut till alla 
nyfödda och 4-åringar. Målet är att alla barn i kommunen ska få två egna böcker, 
som kan ge läsupplevelser tillsammans med vuxna. Bokgåvan innebär ett besök på 
biblioteket, där vårdnadshavaren kan se vad som erbjuds.

Biblioteket har medier och annat material anpassade både för att utveckla ett barns 
språk, närhet och samspel mellan barn och vuxen, samt medier för 
föräldraskapsstöd. 

För att gynna språkutveckling och uppmuntra till läsning kan biblioteket samarbeta 
med till exempel Öppna förskolan, föreningar, förskolor och skolor. Bland annat 
genom utlån till förskolor, sagostunder och bokpresentationer, delaktighet i olika 
läsprojekt, samt medverkan på föräldramöten.

6 Prioriterade grupper

Biblioteket ska prioritera vissa grupper. Personer med läs- och skrivsvårigheter och 
personer med funktionshinder ska erbjudas aktuella medier och tekniska hjälpmedel. 
Invånare med utländsk bakgrund och de nationella minoriteterna ska kunna få 
information och låna litteratur på sina språk. Biblioteket köper in medier på 
efterfrågade språk, men kan också till viss del komplettera med lån från andra 
bibliotek, som t.ex. Internationella biblioteket.

De nationella minoriteterna ska, förutom att erbjudas medier och information på sitt 
eget språk, också göras synlig för majoriteten. Detta kan ske bl.a. genom att 
bemärkelsedagar uppmärksammas och att information om de nationella 

Ur bibliotekslagen:
8 § Folkbiblioteken ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt barn 
och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och 
stimulera till läsning, bland annat 
genom att erbjuda litteratur 
utifrån deras behov och 
förutsättningar.
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minoriteternas särart, status och historia finns synlig och tillgänglig. 
De nationella minoriteternas rättigheter ska särskilt synliggöras. 

På biblioteket finns medier på lättläst svenska som flera av de 
prioriterade grupperna har behov av. Alla ska ha tillgång till 
bibliotekets verksamhet och service.

Bibliotekarierna ska ha kunskap och kompetens om tjänster, system 
och digital teknik som finns för de prioriterade grupperna. 
Bibliotekarierna ska ge information och handledning om de olika 
tjänsterna.

Biblioteket ska välkomna alla till aktiviteter och kan ha särskilda 
riktade aktiviteter för prioriterade grupper. Biblioteket ska sträva 
efter att genomföra aktiviteter som fungerar främjande och stärkande 
för de nationella minoritetsspråken. 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteket vara tillgängligt för alla. För att nå dem som inte 
själva kan komma till bibliotekslokalen kan man använda metoder som t.ex. Talboken 
kommer-, Boken kommer-service eller bokbuss.

6.1 Stärkta bibliotek

Under ett års tid, med början hösten 2019, har en bibliotekarie 
anställts för att jobba särskilt med prioriterade grupper. Det har gjorts 
möjligt genom ett bidrag från Kulturrådet med finansiering från den 
statliga satsningen ”Stärkta bibliotek”. 

Arbetet ska inriktas mot talboksverksamheten, arbete med mångspråk 
(olika språk) och de nationella minoritetsspråken.

Genom bland annat arbete med medieutbudet, medieförmedling och 
olika inriktade aktiviteter kan bibliotekets uppmärksamhet åt dessa 
grupper förstärkas och förbättras.

7 Det digitala biblioteket

Biblioteket kan man ta del av via Internet genom hemsidan och 
digitala tjänster, såsom e-medier och databaser. Det är viktigt att nå ut 
till användarna genom marknadsföring. Sociala medier är en kanal, 
förutom hemsidan, som ger möjlighet till information, delaktighet och 
dialog.

Ur bibliotekslagen:
5 § Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt 
nationella minoriteterna och 
personer som har annat 
modersmål än svenska, bland 
annat genom att erbjuda 
litteratur på

1. De nationella 
minoritetsspråken,

2. Andra språk än de 
nationella 
minoritetsspråken och 
svenska, och

3. Lättläst svenska.

Ur bibliotekslagen:
§4 Biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska ägna 
särskild uppmärksamhet åt 
personer med 
funktionsnedsättning, bland 
annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar 
erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att kunna ta del 
av information.
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7.1 Digital delaktighet

Biblioteket ska verka för att minska det digitala utanförskapet i samhället. Biblioteket 
erbjuder tillgång till datorer och fritt trådlöst nätverk till våra besökare. Ovana 
datoranvändare ska i större utsträckning kunna erbjudas hjälp på 
biblioteket. Sådana aktiviteter kan ske, t.ex. i samarbete med 
studieförbund.

7.2 Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på 
ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal: Digitalt 
först, under 2017-2020. Syftet är att i nästa steg ska 
bibliotekspersonalen med hjälp av olika aktiviteter, och i det dagliga 
mötet med biblioteksbesökarna, öka medborgarnas digitala 
kunnighet. Tanken är att på så sätt motverka det digitala utanförskapet.

8 Bibliotekets medieutbud

Bibliotekets medieutbud är mångsidigt och behöver ständigt aktualiseras. För att 
hålla bibliotekets bestånd aktuellt måste arbetet med inköp, gallring och översyn 
pågå kontinuerligt utifrån en kvalitetsbedömning. Det ska vara anpassat efter 
biblioteksanvändarnas behov och önskemål och spegla världen både lokalt och 
globalt. 

Det finns en mångfald av olika medietyper. Det är viktigt att biblioteket hänger med i 
den tekniska utvecklingen och erbjuder medier i nya former. Mediernas innehåll och 
exponering bidrar till läslust och inspiration.

När en låntagare efterfrågar medier som inte finns i bibliotekets bestånd, och som 
inte går att köpa in, kan biblioteket fjärrlåna dem från andra bibliotek. Genom att 
erbjuda fjärrlån garanteras användarna tillgång till information och det är viktigt för 
jämlikheten.  Lekebergs bibliotek är ett mindre folkbibliotek och genom 
fjärrlåneverksamheten breddas medieutbudet för våra låntagare.

9 Personal

Biblioteket är platsen för det goda mötet. Det är viktigt att bibliotekets alla besökare 
bemöts professionellt, och ges god service. Alla biblioteksbesökare ska bemötas med 

Ur bibliotekslagen:
7 § Folkbiblioteken ska särskilt 
främja läsning och tillgång till 
litteratur. Folkbiblioteken ska 
verka för att öka kunskapen om 
hur informationsteknik kan 
användas för 
kunskapsinhämtning, lärande 
och delaktighet i kulturlivet.
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respekt och på ett likvärdigt sätt, samt utifrån varje besökares behov. Besökaren ska 
känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök.

Biblioteket ska ha fackutbildad personal, som får kontinuerlig kompetensutveckling. 
Att arbeta på ett bibliotek innebär ett kvalificerat arbete som kräver social 
kompetens och inkännande. Arbetet innebär att kunna söka i en mångfald av källor 
och ha kunskap om källkritik. 

Bibliotekets alla delar spänner över många ämnesområden som kräver 
omvärldsbevakning. Det är viktigt att det ges tid att delta i nätverk med andra 
bibliotek och organisationer både lokalt, regionalt och nationellt. Utöver att möta 
biblioteksanvändaren under bibliotekets öppettider består verksamheten av en stor 
del så kallat inre arbete; bland annat administration, mediehantering, och planering. 
Det inre arbetet i kombination med fackutbildad personal är en förutsättning för en 
biblioteksverksamhet av god kvalitet.

10 Samarbete

Folkbibliotek samarbetar idag med olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 
Lekebergs bibliotek samarbetar för att höja kvaliteten och kunna erbjuda ett bredare 
utbud av både medier och aktiviteter. Det sparar också resurser bland annat genom 
samverkan inom upphandlings- och avtalsprocesser, och kompetensutveckling för 
den egna personalen.

Biblioteket ingår i det nationella bibliotekssamarbetet, bland annat genom 
fjärrlåneverksamhet.

På regional nivå sker samarbete med Biblioteksutveckling Region Örebro län (BRÖL) 
vars syfte är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. 
Regionbibliotekets arbete beskrivs i den regionala biblioteksplanen.

Biblioteket välkomnar även initiativ från lokalsamhället; lokala nätverk, föreningar 
och privatpersoner. Det är viktigt att lyfta fram lokala krafter och idéer. 

Biblioteket kan ingå i samarbeten som utvecklar och berikar både bibliotekets och 
andras verksamheter, som t.ex. skolbiblioteken. Folkbiblioteket ska dock inte 
kompensera för avsaknad av skolbiblioteksverksamhet.
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11 Miljöarbete

Biblioteket är en del i kommunens arbete för en hållbar framtid, och ska sträva efter 
att minska negativ klimatpåverkan och annan belastning på miljön vid val av material 
och tjänster.

Biblioteket är också en viktig informationsförmedlare för allmänheten när det gäller 
kunskap om hur man kan ställa om till det hållbara samhället.

12 Skolbibliotek

Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek enligt lagstiftning. 
Skolbiblioteken ska ses som en integrerad del av lärandet och en 
viktig resurs i den pedagogiska verksamheten i skolan. Respektive 
skola ansvarar för skolbiblioteken. 

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Höstterminen 2019:

Skola Årskurs Antal elever
Mullhyttans 
skola

Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

117

Hidinge skola Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

289

Tulpanens skola Förskoleklass till åk 
3, fritidshem

254

Lekebergsskolan 
4-6

Åk 4-6, fritidshem, 
särskola

177

Lekebergsskolan 
7-9

Åk 7-9 235

Utöver dessa elever studerar ett varierande antal på gymnasiet (9 elever november 
2019) och SFI (49 elever november 2019). I november 2019 var det totala antalet 
elever på kommunens skolor 1 300.

Ur bibliotekslagen:
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen 
(2010:800) ska eleverna i 
grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha tillgång till 
skolbibliotek.
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12.1 Biblioteksrummet

Eleverna ska ha tillgång till ett skolbibliotek (fysiskt biblioteksrum) med ett anpassat 
medieutbud för att kontinuerligt kunna använda biblioteket som en resurs som 
bidrar till ökad måluppfyllelse. Skolbiblioteket ska vara tillgängligt med generösa 
öppettider och bidra till alla elevers lika tillgång till litteratur och medier samt ägna 
särskild uppmärksamhet åt prioriterade grupper (personer med funktionsnedsättning 
och personer med annat modersmål än svenska). (Se Bibliotekslagen 2013:801, 4§ 
och 5§.)

Skolbiblioteket/biblioteksrummet ska vara ett ställe att kunna dra sig undan till. Där 
kan elever finna lugn och ro och tid för återhämtning. Där kan de också få träffa en 
vuxen som inte ska bedöma eller sätta betyg.

12.2 Skolbibliotekarie

En skolbibliotekarie är en resurs för pedagogerna och det dagliga arbetet utifrån 
styrdokument och arbetet för ökad måluppfyllelse. 

Målsättningen är att: 

År 1: skolorna har en skolbibliotekarie.

År 2: det finns skolbibliotek på alla skolor (med egen lokal anpassad efter dess 
verksamhet. På Lekebergsskolan F-9 är bibliotekarien med i arbetet att 
iordningsställa ett skolbibliotek).

År 3: det finns en fungerande skolbiblioteksverksamhet på alla skolor.

Skolbibliotekarien ska dels stödja lärarnas undervisning, dels främja elevernas 
läsning. Skolbibliotekariens ledarskapsförmåga och samarbete med lärare och annan 
skolpersonal är av stor betydelse i arbetet med att utveckla gemensamma 
arbetsmetoder. Samtidigt som alla skolor har ett skolbibliotek ska även 
biblioteksverksamheten ut i klassrummen. 

För att underlätta och ge bättre förutsättningar till skolbiblioteksverksamheten kan 
s.k. lärarbibliotekarier utses på skolorna. Lärarbibliotekarier är lärare som ansvarar 
för skolbiblioteket, oftast endast del av sin arbetstid i skolan. Lärarbibliotekarie har 
ingen formell bibliotekarieutbildning.

Exempel på aktiviteter skolbibliotekarien kan bidra med: läsecirklar, individuella och 
anpassade boktips, filmade boktips och bloggar, högläsning, författarbesök, lära ut 
olika lässtrategier, gemensamt skrivande och dramatisering av böcker.

12.3 Språk, lärande och identitetsutveckling

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Från den 1 juli 2019 gäller nya 
bestämmelser i skollagen. Syftet med garantin är att elever i behov av extra 
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anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas 
efter varje elevs behov. (Källa: Skolverket)

Under de kommande åren ska kommunen jobba med att utveckla verksamheten som 
rör nyanlända barns och elevers mottagande och utbildning. Detta har gjorts möjligt 
med ett riktat stöd från Skolverket där ett av utvecklingsområdena är språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt.

Både den nya bestämmelsen om en ”läsa, skriva, räkna-garanti” och kommunens 
särskilda satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt går hand i hand med 
att utveckla kommunens skolbiblioteksverksamhet och skolbibliotekariekompetens.

Genom läsning, och samtal om det lästa, har eleverna möjlighet att öka sin förmåga 
till kritiskt tänkande samtidigt som ordförrådet utvecklas. Läsning har även stor 
betydelse för elevers språkutveckling och för deras förmåga till inlevelse och fantasi. 
Dessutom bjuder läsningen på nya upplevelser, möten och tankar.

I Läroplanen (Lgr 11) står att skolans uppdrag är att ”Eleverna ska kunna orientera sig 
i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 
olika alternativ”. 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”. (Lgr11)

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanernas mål och ingå i 
kommunens nätverk för läslust bestående av representanter från respektive skola 
samt folkbiblioteket. Utvärdering av skolbiblioteken ingår i skolornas årliga 
systematiska mål- och kvalitetsarbete.

Utöver att böcker och läsande är en viktig väg till lärandet är de också en viktig del i 
den sociala utvecklingen som handlar om identitetsskapande och förmåga till empati 
och förståelse för andra. Likaså kan läsande som berör och väcker känslor vara ett 
sätt att motverka psykisk ohälsa bland eleverna.

Informationssökning och källkritiskt tänkande ingår som en viktig del i de flesta av 
skolans ämnen. En stor del av dagens texter är digitala, t.ex. e-böcker och 
webbtexter. Att förstå och kunna tolka texter som kombinerar ord, bild, ljud och 
länkar är därför en nödvändig kompetens. Inom dessa områden kan 
skolbibliotekarien bidra. I läroplanen sägs också att ”skolbibliotekets verksamhet 
används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens”.

12.4 Skolbibliotekens medieutbud

Skolbiblioteken ska erbjuda ett varierat utbud av böcker och annan media som är 
anpassade till elevernas ålder, språknivå, intressen och färdigheter. Det är 
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skolbibliotekarien som ansvarar för medieutbudet och elever och pedagoger ges 
möjlighet att påverka utbudet genom inköpsförslag.

Genom skolbiblioteken får alla elever i kommunen tillgång till litteratur på ett 
likvärdigt sätt. Genom ett brett medieutbud ökar förutsättningarna att väcka 
läslusten hos alla elever. Regelbunden läsning ger ökad läsförståelse som underlättar 
inlärning i alla ämnen.
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Bilaga 1 – Bibliotekslagen (2013:801)

1 §  I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det 
allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet 
och utgörs av:

1. folkbibliotek,

2. skolbibliotek,

3. regional biblioteksverksamhet,

4. högskolebibliotek,

5. lånecentraler, och

6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet 
i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Ansvarsfördelning

3 §  Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga om vissa 
skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.

2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda huvudmän i 
enlighet med bestämmelserna i

2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som 
inte ingår i ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 
(1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som enligt 
särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen 
ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i 
denna lag.

Prioriterade grupper

4 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika 
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behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta 
del av information.

5 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, 
bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 §  Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla 
och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster 
ska präglas av allsidighet och kvalitet.

7 §  Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att 
erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få 
tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har 
lånat.

Skolbibliotek

10 §  Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
ha tillgång till skolbibliotek.

Regional biblioteksverksamhet

11 §  Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva 
regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, 
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma 
i länet.

Högskolebibliotek

12 §  Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och högskolor 
som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska svara för 
biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter tillutbildning och forskning vid 
universitetet eller högskolan.
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Lånecentraler

13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en 
eller flera lånecentraler.

Samverkan

14 §  I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

15 §  Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur 
de egna samlingarna till varandras förfogande. Skyldigheten att avgiftsfritt ställa 
litteratur till förfogande gäller inte för folk- eller skolbibliotek.

16 §  Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek 
avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna 
biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen. 

Biblioteksplaner

17 §  Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet.

Uppföljning

18 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över 
och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska 
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp 
hur de biblioteksplaner som antagits har ut
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Protokoll 2019-12-16

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §115

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-16

Datum för överklagan 2019-12-18 till och med 2020-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§115 - Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun (KUB 
19-887)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har en biblioteksplan för åren 2017-2019 som nu behöver revideras och 
uppdateras. Den reviderade biblioteksplanen kommer att gälla för åren 2020-2022.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-
2022 för Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-
2022 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2020-2022 - (KUB 19-887-2)
 Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun - (KUB 19-887-3)
 §75 KUB-AU Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun - (KUB 19-887-1)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)

Protokollet innehåller paragraferna §16

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§16 - Biblioteksplan 2020 - 2022 för Lekebergs kommun (KS 19-
851)
Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen § 17 (2013:801) anges att ”Kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.” Lekebergs kommuns nuvarande 
biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari 2017 och gällde för perioden 2017-
2019. En ny biblioteksplan för åren 2020 till 2022 har därför tagits fram.

Planen är ett styrdokument för bibliotekens verksamheter under den angivna perioden och 
presenterar kommunens långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten.
En aktuell biblioteksplan är en förutsättning för att erhålla statliga bidrag från Kulturrådet till 
inköp av böcker och andra medier, läsfrämjande insatser m.m.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun - (KS 19-851-4)
 Biblioteksplan 2020 - 2022 för Lekebergs kommun - (KS 19-851-5)
 §115 KUB nämnd Biblioteksplan 2020-2022 för Lekebergs kommun - (KS 19-851-1)
 §13 KSAU Biblioteksplan 2020 - 2022 för Lekebergs kommun - (KS 19-851-6)
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Redovisning av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 

kvartal 3 år 2019

11

KS 19-815
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 19-815

   

Tjänsteskrivelse – Redovisning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2019

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet. Ärendet behandlades av socialnämnden den 13 november 2019.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10  om avlösare i hemmet                Beslut kommer ej verkställas
enligt 9.5 § LSS för person född -11                                       då familjen har avsagt sig
                                                                                                      insatsen. Ärendet avslutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt                   Resursbrist av särskild 
4 kap 1 § SoL för person född -42                                           bostad, står fortsatt i kö.
                                                           
Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 
2019.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 19-815

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-11-13

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Socialchef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Jenny Ardell (Verksamhetsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Lena Fagerstedt (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Lena Fagerstedt (KD)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Margareta Carlsson (V)
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-13

Datum för överklagan 2019-11-14 till och med 2019-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur

§91 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 (SON 
19-65)
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.

Ej verkställda beslut: Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05 matcha behovet. Fortsätter
att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om Beslut kommer ej
avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 verkställas, då
familjen har avsagt sig
insatsen. Ärendet avlsutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap Resursbrist av särskild
1 § SoL för person född -42 bostad, står fortsatt
i kö.

Verkställda beslut:

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 3, 2019.
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Protokoll 2019-11-13

Justerare signatur

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 3, 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2019 - (SON 19-65-1)
 Individrapport - (SON 19-65-3)
 Individrapport - (SON 19-65-2)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-65-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 19-65-5)
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§25 - Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 3 år 2019 (KS 19-815)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet, vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. 
Ärendet behandlades av socialnämnden den 13 november 2019.

Ej verkställda beslut: 

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11 
Beslut kommer ej verkställas då familjen har avsagt sig insatsen. Ärendet avslutas.

Beslut fattat 190620 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -42
Anledning: Resursbrist av särskild bostad, står fortsatt i kö.

Det finns inga verkställda beslut att rapportera.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

Beslut

Enligt förslag till beslut.

Elin Nilsson (L) anmäler jäv. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3 - (KS 19-815-3)
 §91 SON Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019 - (KS 19-815-2)
 §22 KSAU Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 år 2019 - (KS 19-

815-4)
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Utbetalning av partistöd för år 
2020

12

KS 20-5
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 20-5

   

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för år 2020

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens bestämmelser för kommunalt partistöd, som antogs på 
kommunfullmäktige 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 2019, därför är alla partier berättigade till partistöd för 2020.

1 Bakgrund
Beräkningsgrunder:

Prisbasbelopp för 2020 47 300 kr 
Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 4 730 kr
Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 7 095 kr
Utbildningsstöd                        12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 676 kr

Parti Antal 
tillsatta 
mandat

Summa 
Grundstöd

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 7 4 730 kr 49 665 kr 39 732 kr 94 127 kr

Centerpartiet 11 4 730 kr 78 045 kr 62 436 kr 145 211 kr

Moderaterna 4 4 730 kr 28 380 kr 22 704 kr 55 814 kr

Kristdemokraterna 2 4 730 kr 14 190 kr 11 352 kr 30 272 kr

Liberalerna 1 4 730 kr 7 095 kr 5 676 kr 17 501 kr

Vänsterpartiet 1 4 730 kr 7 095 kr 5 676 kr 17 501 kr

Miljöpartiet 1 4 730 kr 7 095 kr 5 676 kr 17 501 kr

Framtidspartiet 
Lekeberg

2 4 730 kr 14 190 kr 11 352 kr 30 272 kr

Sverigedemokraterna 5 4 730 kr 35 475 kr 28 380 kr 68 585 kr

Summa 34 42 570 kr 241 230 kr 192 984 kr 476 784 kr
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 2 (2)

Dnr: KS 20-5

2 Slutsats
Då alla partier som är representerade i kommunfullmäktige lämnade in sin 
redovisning i tid år 2019, därför är alla partier berättigade till partistöd för 2020.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

1. Socialdemokraterna: 94 127 kr
2. Centerpartiet: 145 211 kr
3. Moderaterna: 55 814 kr
4. Kristdemokraterna: 30 272 kr 
5. Liberalerna: 17 501 kr
6. Vänsterpartiet: 17 501 kr
7. Miljöpartiet: 17 501 kr
8. Framtidspartiet: 30 272 kr
9. Sverigedemokraterna: 68 585 kr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §17

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§17 - Utbetalning av partistöd för år 2020 (KS 20-5)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunens bestämmelser för kommunalt partistöd, som antogs på 
kommunfullmäktige 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 
2019, därför är alla partier berättigade till partistöd för 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

 Socialdemokraterna: 94 127 kr
 Centerpartiet: 145 211 kr
 Moderaterna: 55 814 kr
 Kristdemokraterna: 30 272 kr
 Liberalerna: 17 501 kr
 Vänsterpartiet: 17 501 kr
 Miljöpartiet: 17 501 kr
 Framtidspartiet: 30 272 kr
 Sverigedemokraterna: 68 585 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd 2020 - (KS 20-5-1)
 §14 KSAU Utbetalning av partistöd - (KS 20-5-2)

Page 3 of 4Page 91 of 147



Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur
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Redovisning av ej besvarade 
motioner och 

medborgarförslag

13

KS 19-705
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (3)

Dnr: KS 19-705

   

Tjänsteskrivelse – Redovisning av ej besvarade 
motioner och medborgarförslag 

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 17 motioner och 4 medborgarförslag som ännu inte är besvarade den 1 
januari 2020. Två medborgarförslag har passerat gränsen över ett år och ett har ännu 
inte anmälts på kommunfullmäktige. 

Dnr Ärende Avsändare Status Inkommen

KS 19-809 Motion om säker skolväg
Elin Nilsson, 
Liberalerna

Beredning pågår
2019-11-25

KS 19-812

Motion om införande av 
”Måltidsvän” i Lekebergs 
kommun

John Hägglöf, 
Moderaterna

Beredning pågår

2019-11-25

Ks 19-678

Motion om ändring av 
Lekebergs kommuns 
ordningsstadga

John Hägglöf, 
Moderaterna

Klar för beslut

2019-09-23

KS 19-408 Motion om avidentifiering
Pernilla Marberg, 
Sverigedemokraterna

Klar för beslut
2019-05-14

KS 19-346
Motion om upprättande av 
koldioxidbudget i Lekeberg Miljöpartiet de gröna

Beredning pågår 
2019-04-29

KS 19-344
Motion om kungörelse av 
kommunfullmäktige

Kerstin Leijonborg, 
Framtidspartiet i 
Lekeberg

Beredning pågår

2019-04-29

KS 19-331

Motion om handlingsplan 
för särskilt begåvade 
elever Moderaterna

Beredning pågår

2019-04-24

KS 19-147
Motion angående 
upphandling

Moderaterna, 
Kristdemokraterna, 
Miljöpartiet och 
Liberalerna

Klar för beslut

2019-02-25

KS 19-146

Motion om 
trygghetsboende i 
Mullhyttan

Elin Nilsson, 
Liberalerna

Beredning pågår 

2019-02-25
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Dnr: KS 19-705

Dnr Ärende Avsändare Status Inkommen

KS 19-145

Motion om 
funktionshinderpolitiskt 
program

Elin Nilsson, 
Liberalerna

Klar för beslut

2019-02-25

KS 19-143
Motion angående 
trädgårdsavfall

Framtidspartiet i 
Lekeberg

Beredning pågår 
2019-02-22

KS 19-142

Motion angående översyn 
av vägbidrag till 
vägsamfälligheter

Framtidspartiet i 
Lekeberg

Beredning pågår 

2019-02-22

KS 19-141
Motion angående 
poolskydd, Sannabadet

Framtidspartiet i 
Lekeberg

Klar för beslut
2019-02-22

KS 18-570

Motion om parkbänkar 
utmed gång- och 
cykelvägen mellan Gropen 
och Fjugesta

Framtidspartiet i 
Lekeberg

Klar för beslut

2018-06-08

KS 17-662

Motion om förslag att ta 
fram riktlinjer för hur en 
procentsregeln för 
konstnärlig gestaltning ska 
tillämpas

Socialdemokraterna i 
Lekeberg

Beredning pågår 

2017-09-22

KS 17-562

Motion gällande 
trafiksäkerhetskarta för 
Lekebergs kommun Sverigedemokraterna 

Klar för beslut

2017-08-17

KS 17-435

Motion om utredning kring 
asfaltering och belysning 
på gamla järnvägsspåret 
mellan Fjugesta och 
Gropen

Framtidspartiet i 
Lekeberg

Beredning pågår

2017-06-12

Ej besvarade medborgarförslag
Dnr Ärende Avsändare Status Inkommen

KS 19-807

Medborgarförslag om 
ändrat ansvar för 
snöröjning Benny Lawin

Anmäls på 
kommunfullmäktige i 
februari 2020 2019-11-22

KUB 19-
869

Medborgarförslag om 
skatepark Benjamin Tulic

Kultur- och 
bildningsnämnden 
bereder frågan 2019-08-13

KS 18-355

Medborgarförslag om 
inomhusbad i Lekebergs 
kommun Kerstin Pettersson

Kommunstyrelsen 
bereder frågan

2018-03-05

KS 18-354
Medborgarförslag om 
ordet brukare Kerstin Pettersson

Socialnämnden 
bereder frågan 2018-03-05
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Dnr: KS 19-705

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner den andra redovisningen av ej besvarade motioner 
och medborgarförslag för år 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§18 - Redovisning av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag (KS 19-705)
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 17 motioner och 4 medborgarförslag som ännu inte är besvarade den 1 januari 
2020. Två medborgarförslag har passerat gränsen över ett år och ett har ännu inte anmälts på 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, hösten 2019 

- (KS 19-705-1)
 §15 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag - (KS 19-705-2)
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Svar på motion från 
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 17-562

   

Tjänsteskrivelse – Svar på motion från 
Sverigedemokraterna om trafiksäkerhetskarta

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkommit med en motion där de föreslår 
kommunen ska anta en trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun i syfte tydliggöra 
trafikfarliga vägar för såväl kommunen och vårdnadshavare. Kultur- och 
bildningsnämnden ansvarar för skolskjutsfrågor och beskriver hur kommunens 
trafiksäkerhetsarbete tillgodoser dessa förväntningar genom annan typ av 
kartläggning. 

1 Bakgrund
Sverigedemokraterna i Lekeberg har lämnat in en motion med önskemålet att 
Lekebergs kommun ska anta en trafiksäkerhetskarta. Motionärerna menar att det i 
dagsläget inte finns någon specifik trafiksäkerhetskarta över de vägsträckor 
skolbussar färdas samt anser att Lekebergs kommun ska ha god kännedom om hur 
förhållanden för resande elever ser ut.

2 Analys & Slutsats
2.1 Nuläge
I Lekebergs kommun finns runt 1000 elever, av dessa är ca 500 beviljade skolskjuts, 
350 på grund av avstånd och resterande 150 elever av särskilda skäl.

Under 2019 har Kultur- och bildningsnämnden (KUB) inlett ett samarbete med den 
externa parten Nationalföreningen för trafikfrämjande (NTF). Detta görs Lekebergs 
kommun med koppling till kommunens eget arbete kring skolskjutssäkerhet, vilket 
inkluderar exempelvis vägar och hållplatser inom Lekebergs kommun. Arbete är 
därför en viktig del i det skolskjutsutvecklingsprojekt som Kultur- och 
bildningsnämnden leder.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är en självständig och 
idéburen organisation som arbetar för en säker trafikmiljö. NTF arbetar trafikanter 
med utgångspunkt i Nollvisionen, som innebär att trafikmiljön ska utformas så säker 
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt även om man begår ett misstag. En stor del 
av olyckorna med oskyddade trafikanter som leder till allvarliga skador beror på att 
trafikmiljön inte har tillräckligt god drift och underhåll. Många olika metoder har 
utvecklats inom ramen för Nollvisionen för att förbättra vägmiljön. Dessa kan handla 
om mitträcken, anpassning av hastighetsgränser, hastighetssäkring av korsningar och 
övergångsställen.

Barnen i trafiken
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 2 (2)

Dnr: KS 17-562

Barnens trafiksäkerhet är de vuxnas ansvar. Dock ska alla barn mellan 0-12 år vara 
delaktiga i beslut som rör deras liv och hälsa, enligt barnkonventionen som från och 
med 1 januari 2020 blivit svensk lag. Många av barnens funktioner, förutsättningar 
och begränsningar varierar brett beroende på bland annat ålder. Att identifiera 
varifrån ljud kommer, bedöma avstånd och hastighet på fordon, använda sitt perifera 
seende, skilja på höger och vänster, att göra flera saker samtidigt eller bedöma risker 
är några områden att ta hänsyn till. Barn kan vara impulsiva, har svårt att bedöma 
risker och förstå konsekvenser av sitt handlande. De har varken den erfarenhet eller 
den förståelse som behövs för att klara sig själva i trafiken. Därför är ansvaret för 
barns säkerhet är därför de vuxnas. 

Många barn åker skolskjuts till skolan vilket är både miljövänligt och trafiksäkert 
förutsatt att vägen till och från hållplatsen är säker. Barnen har rätt till kompetenta 
förare, säkra fordon med egen sittplats med bälten till alla, säkra hållplatser och 
säkra vägar till och från skolskjutsen. För de barn som bor nära skolan är det bästa 
alternativet, ur miljö- och hälsosynpunkt, att gå eller cykla. Att skjutsa barn till skolan 
bidrar till ökad trafik och en mer komplex trafikmiljö i skolans absoluta närhet. 

Trafikundervisning i skolan
När det gäller trafikundervisning i grundskolan är det rektorn som ansvarar för att 
ämnesövergripande kunskapsområden som trafik integreras i undervisningens olika 
ämnen. Idag handlar skolans arbete om att barn ska komma till insikt om riskerna i 
trafiken, allt utifrån sina egna erfarenheter och mognad. För att barn ska kunna röra 
sig säkert i trafiken anser NTF att det är viktigt med en systemsyn så att både 
trafikmiljö, fordon och trafikant inkluderas i de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

2.2 Slutsats
Det pågår redan idag ett aktivt arbete på Kultur- och bildningsförvaltningen gällande 
trafiksäkerhetsfrågan. NTF bidrar till Lekebergs kommuns trafiksäkerhetsarbete med 
en övergripande trafiksäkerhetsbedömning av bland annat vägar och hållplatser. De 
samlade underlagen från trafiksäkerhetskartläggning möjliggör även för Lekebergs 
kommun att fatta korrekta skolskjutsbeslut baserad på likvärdighet, rättssäkerhet 
och kostnadseffektivitet. Kultur- och bildningsförvaltningens arbetssätt behandlar 
således trafiksäkerhetsfrågan både övergripande och specifikt gällande skolskjutsar. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
T.f. kommundirektör Handläggare
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Svar på motion om trafiksäkerhetskarta

Sverigedemokraterna i Lekeberg har lämnat in en motion där man uttalar ett behov 
av att upprätta en trafiksäkerhetskarta över de vägsträckor där skolskjutsar färdas. 

I Lekebergs kommun finns i dag ungefär 1000 elever och av dessa så är omkring 500 
beviljade skolskjuts. Merparten har beviljats skolskjuts på grund av avstånd, och 
resterande elever av särskilda skäl.

Kultur- och bildningsnämnden har efter att Länstrafikens tjänster ersattes av egna 
skolskjutslösningar arbetat aktivt för att optimera skolskjutsarna. Arbetet innebär 
också att utvärdera trafiksäkerhetsläget för berörda vägsträckor och hållplatser. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har under 2019 ingått ett samarbete inom 
området för trafiksäkerhet med den externa parten Nationalföreningen för 
trafikfrämjande (NTF). Det pågående samarbetet har kopplingar till Lekebergs 
kommuns eget arbete kring skolskjutssäkerhet.

NTF hjälper kommunen att göra en övergripande trafiksäkerhetsbedömning av bland 
annat de vägar och hållplatser som elever kommer i kontakt med. Arbete är en viktig 
del i det skolskjutsutvecklingsprojekt som pågår under Kultur- och 
bildningsnämndens ledning. 

Trafiksäkerhetskartläggningen kommer att kunna fortsätta även under år 2020 tack 
vare tilldelade utvecklingsmedel. Kartläggningen behövs för att skapa tydliga direktiv 
som gör det möjlig för kommunen att kunna fatta beslut om skolskjuts på likvärdigt, 
rättssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Kommunstyrelsen bedömer att det i dag pågår ett systematiskt arbete med att 
kartlägga trafiksäkerheten för skolskjutselever i kommunen och anser därför att 
motionen om trafiksäkerhetskarta ska anses vara besvarad.

Johan Niklasson 

Ordförande
Kommunstyrelsen
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Motion ällande trafiksäkerhet för Lekeber

l Lekebergs kommun värnar vi om våra barns trygghet och säkerhet då de
befinner sig inom samt på väg till kommunens omsorger.

Vi har många skolelever som behöver skolskjuts till och från skolan, många av
dessa är bosatta i områden där det är olämpligt att invänta eller ta sig till sin
skolbuss.

l vår kommun finns många vägar med hastighetsbegränsning 70 km i timmen
där tung trafik går och många bilister nonchalerar hastighetsbegränsningarna.
Vi har få belysta vägar och vi har många krokiga samt kuperade vägsträckor.
Samtliga vägsträckor i vår kommun saknar trottoarer och de har smala

vägrenar

l flera av dessa osäkra förhållanden låter vi barn vänta in eller kliva av sina
bussar.

l kommunen saknar vi en trafiksäkerhetskarta över skolbussarnas sträckor och

överlämnar ansvaret till vårdnadshavare att bedöma trafiksäkerheten för deras

barn. Vårdnadshavare kan begära ut en kontroll om just deras hållplats är en
trafikfarlig på/avstigningsplats och bifaller kommunen detta åtgärdas
hållplatsen för säkerhet för barnen.

Vi i Sverigedemokraterna anser att Lekebergs kommun ska ha en god
kännedom om hur förhållanden för våra resande elever ser ut och föreslår att

kommunen ska införa en trafiksäkerhetskarta.

En trafiksäkerhetskarta underlättar både för kommunen såsom för

vårdnadshavare där trafikfarliga vägar tydliggörs.

Sverigedemokraterna Lekeberg föreslår kommunstyrelsen att besluta

Att anta en trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun

Sverigedemokraterna Lekeberg genom
€^

o n
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §19

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§19 - Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
trafiksäkerhetskarta (KS 17-562)
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkommit med en motion där de föreslår kommunen ska 
anta en trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun i syfte tydliggöra trafikfarliga vägar för 
såväl kommunen och vårdnadshavare. Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för 
skolskjutsfrågor och beskriver hur kommunens trafiksäkerhetsarbete tillgodoser dessa 
förväntningar genom annan typ av kartläggning.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkande 

Pernilla Marberg (SD) och Håkan Söderman (M) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Pernilla Marberg (SD) och Håkan 
Södermans (M) yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med liggande 
förslag till beslut, att motionen anses besvarad. 

Reservationer 

Pernilla Marberg (SD) och Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande 

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) och Pernilla 
Marbergs (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag till beslut, att motionen anses besvarad. 
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
 

Reservationer 

Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD), Jonas Hansen (KD), Elin Nilsson (L), Gerry 
Milton (SD) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig till förmån för Håkan Söderman (M) 
med fleras bifallsyrkande.

Protokollsanteckning

Maria Alderfeldt Hallafors (SD) står bakom Håkan Södermans (M) med fleras reservation. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - motion trafiksäkerhetskarta - (KS 17-562-4)
 Svar på motion om trafiksäkerhetskarta - (KS 17-562-5)
 Motion från Sverigedemokraterna gällande trafiksäkerhetskarta för Lekebergs kommun - (KS 

17-562-2)
 §16 KSAU Svar på motion från Sverigedemokraterna om trafiksäkerhetskarta - (KS 17-562-6)
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Svar på motion från 
Framtidspartiet om poolskydd 
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (1)

Dnr: KS 19-141

Tjänsteskrivelse - Motion om poolskydd till Sannabadet  

Ärendebeskrivning
Det har i februari 2019 inkommit en motion från Framtidspartiet i Lekeberg om att 
undersöka möjligheterna att installera ett poolskydd till Sannabadets stora bassäng. 

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2016 att uppdra till styrelsen i 
holdingbolaget att göra en fördjupad undersökning gällande bassängtäcke i 
sannabadet med fokus på miljöpåverkan samt att denna undersökning då skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen. En sådan utredning utfördes 2017 och visade 
då på en investeringskostnad av cirka 1 000 tkr exkl. moms och el-arbeten.

Utredningen visade också på en teoretiskt möjlig energibesparing på 85 tkr per år för 
Sannabadet vilket skulle innebära en omotiverat lång pay-off tid, vilket föranledde att 
Lekebergs kommunfastigheter AB rekommenderade kommunen att avstå inköp.

2 Analys och slutsats
Den utredning som tidigare Lekebergs kommunfastigheter AB tidigare utfört har 
föranlett att avråda kommunen detta inköp. Utredningen är utförd i närtid och svarar 
på vad motionen om poolskydd till Sannabadets stora bassäng efterfrågar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motion om poolskydd till Sannabadet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
t.f. Kommundirektör Handläggare
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Dnr: KS 19-141

Svar på Framtidspartiets motion om poolskydd
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med en motion om att ge lämplig nämnd 
eller styrelse i uppdrag att utreda möjligheten att installera ett poolskydd till stora 
bassängen i Sannabadet.  

Frågan om poolskydd över stora bassängen i Sannabadet har varit aktualiserad 
tidigare i kommunen. Frågan är även utredd i samband med detta. Utredningen 
konstaterade att investeringskostnaden för bassängtäckningen då var omkring 1 mkr 
(år 2017) exkl. moms och el-arbeten. Den möjliga energibesparingen uppskattades då 
till ca 85 tkr per år för Sannabadet. 

Kommunen ska, precis som motionärerna skriver i motionen, bedriva ett aktivt miljö- 
och klimatarbete. Samtidigt måste investeringar alltid vägas mot varandra och göras 
där de gör störst nytta, både ekonomiskt och miljömässigt. Kommunstyrelsens 
bedömning är att de ekonomiska och miljömässiga vinsterna med förslaget inte är av 
sådan omfattning att de kan motivera investeringskostnaden för ett poolskydd.  

Kommunstyrelsen föreslår därmed att kommunfullmäktige avslår motionen. 

LEKEBERGS KOMMUN

Johan Niklasson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §20

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§20 - Motion om poolskydd till Sannabadet (KS 19-141)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2016 att uppdra till styrelsen i holdingbolaget 
att göra en fördjupad undersökning gällande bassängtäcke i sannabadet med fokus på 
miljöpåverkan samt att denna undersökning då skulle återrapporteras till kommunstyrelsen. 
En sådan utredning utfördes 2017 och visade då på en investeringskostnad av cirka 1 000 tkr 
exkl. moms och el-arbeten.

Utredningen visade också på en teoretiskt möjlig energibesparing på 85 tkr per år för 
Sannabadet vilket skulle innebära en omotiverat lång pay-off tid, vilket föranledde att 
Lekebergs kommunfastigheter AB rekommenderade kommunen att avstå inköp.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motion om poolskydd till Sannabadet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkande 

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) och Pernilla 
Marberg (SD) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Håkan Södermans 
(M) och Pernilla Marbergs (SD) yrkande. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion om poolskydd till Sannabadet - (KS 19-141-2)
 Svar på Framtidspartiets motion om poolskydd - (KS 19-141-3)
 Motion angående poolskydd, Sannabadet - (KS 19-141-1)
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Justerare signatur

 §17 KSAU Motion om poolskydd till Sannabadet - (KS 19-141-4)
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Svar på motion från 
Framtidspartiet avseende 

bänkar längs banvallen 
Fjugesta - Gropen

16

KS 18-570
   

Page 117 of 147



Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 18-570

   

Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Framtidspartiet 
avseende bänkar längs banvallen Fjugesta - Gropen

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har 2018-06-08 inkommit med motion om förslag att 
placera ut parkbänkar m.m. längs banvallen mellan Fjugesta och Gropen. Motionen 
bör anses besvarad då bänkar finns utplacerade längs den berörda sträckan.

1 Bakgrund
Framtidspartiet i Lekeberg har 2018-06-08 inkommit med motion om förslag att 
placera ut parkbänkar m.m. längs banvallen mellan Fjugesta och Gropen. 

2 Analys
Ansvar för utplacering av bland annat bänkar på allmän platsmark i kommunen ligger 
inom Teknik och serviceavdelningens ansvar. Utplacering sker utifrån tilldelade 
resurser, gällande skötselplan och avdelningens kännedom om var bänkar bör vara 
placerade utifrån olika perspektiv. Några perspektiv är lämpliga avstånd mellan 
bänkar, platser där det är känt att medborgare rör sig och gärna uppehåller sig.

Det bedöms finnas fler sådana platser än vad ekonomiska och personella resurser 
praktiskt klarar av att hantera. Därför jobbar teknik- och serviceavdelningen med att 
prioritera så att t ex bänkar hamnar på rätt platser och därmed nyttjas så optimalt 
som möjligt.

3 Slutsats
När det gäller platser längs banvallen mellan Gropen och Fjugesta så har avdelningen 
haft det i planläggning en tid, bland annat utifrån egen upplevelse av trafikmängden 
gående och cyklande på sträckan samt genom att flera enskilda medborgare 
kontaktat avdelningen och lagt fram önskemål om att just bänkar ska placeras ut.

Under 2019 har bänkar placerats ut på två platser längs den berörda sträckan.
Förslaget i motionen bedöms därmed vara tillgodosedd genom att den ordinarie 
planläggningen och målsättningen kunna förverkligas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
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Gustav Olofsson Mats Turesson
T.f. Kommundirektör Teknisk chef
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Svar på motion om parkbänkar utmed gång- och 
cykelväg mellan Fjugesta-Gropen
Framtidspartiet i Lekeberg har genom en motion föreslagit att placera ut parkbänkar 
m.m. längs banvallen mellan Fjugesta och Gropen. Kommunstyrelsen delar 
motionärernas intention om att människor som rör sig längs kommunens gator och 
vägar ska ha möjlighet att vila och återhämta sig. Då är det givetvis också viktigt att 
det finns papperskorgar att tillgå för att undvika nedskräpning i naturen. 

Ansvaret för utplacering av bland annat bänkar på allmän plats i kommunen ligger 
inom Teknik- och serviceavdelningen. Utplacering sker utifrån tilldelade resurser, 
gällande skötselplan och avdelningens kunskap om var bänkar bör vara placerade 
utifrån olika perspektiv. Några perspektiv är lämpliga avstånd mellan bänkar eller 
platser där medborgare rör sig och gärna uppehåller sig. Teknik och service arbetar 
aktivt med att prioritera så att bänkar hamnar på rätt platser och därmed nyttjas så 
optimalt som möjligt.

När det gäller platser längs banvallen mellan Gropen och Fjugesta så har avdelningen 
haft det i planläggning en tid, bland annat utifrån egen upplevelse av mängden 
trafikanter som går och cyklar på sträckan, samt genom att flera medborgare 
kontaktat avdelningen och lagt fram önskemål om att just bänkar ska placeras ut.

Under förra året har resurser funnits så att kommunen kunnat placera ut bänkar på 
två platser längs banvallen mellan Gropen och Fjugesta. Därmed bedöms det som 
föreslås i motionen vara tillgodosett. Motionen kan därmed anses besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN

Johan Niklasson 
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§21 - Svar på motion från Framtidspartiet avseende bänkar längs 
banvallen Fjugesta - Gropen (KS 18-570)
Ärendebeskrivning

Framtidspartiet i Lekeberg har 2018-06-08 inkommit med motion om förslag att placera ut 
parkbänkar m.m. längs banvallen mellan Fjugesta och Gropen. Motionen bör anses besvarad 
då bänkar finns utplacerade längs den berörda sträckan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kerstin Leijonborg (FL), Pernilla Marberg (SD) och Håkan Söderman (M) yrkar att motionen 
ska bifallas. 

Ordförande ställer förslaget till beslut mot Kerstin Leijonborg (FL) med fleras yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att motionen ska bifallas. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Framtidspartiet i lekeberg - (KS 18-570-3)
 Svar på motion om parkbänkar utmed gång- och cykelväg - (KS 18-570-4)
 Motion om parkbänkar utmed gång- och cykelvägen mellan Gropen och Fjugesta - (KS 18-

570-1)
 §18 KSAU Svar på motion från Framtidspartiet avseende bänkar längs banvallen Fjugesta - 

Gropen - (KS 18-570-5)
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Dnr: KS 19-145

   

Tjänsteskrivelse – Svar på motion om 
funktionshinderpolitiskt program 

Ärendebeskrivning
Liberalerna har inkommit med en motion om ett funktionshinderpolitiskt program. I 
motionen föreslår Liberalerna att det ska tas fram ett funktionshinderspolitiskt 
program och att detta ska ske genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar, de 
kommunala bolagen och det kommunala tillgänglighetsrådet.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun antog i april år 2004 ett handikappolitiskt 
program för kommunen. Kommunstyrelsens tillgänglighetsråd (dåvarande 
handikapprådet) tillsatte 2009 en arbetsgrupp med uppdrag att revidera 
programmet. Syftet med det dåvarande programmet var att uttrycka kommunens 
politiska ambition och vilja för att kommunmedborgare med funktionsnedsättning 
skall nå lika delaktighet, jämlikhet och jämställdhet och ha samma rättigheter och 
skyldigheter som andra medborgare i samhället. 

Det reviderade programmet antogs av kommunfullmäktige i november 2009, och har 
därefter inte reviderats.

2 Analys
Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i 
samhället på jämlika villkor som alla andra. För att garantera detta finns bland annat 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Konventionen gäller i Sverige sedan 2009. Alla lagar och all offentlig verksamhet i 
Sverige ska följa konventionens artiklar. Det innebär att kommunen är skyldig att 
respektera, skydda, uppfylla och främja rättigheterna. 

Enligt den vision som tydliggörs av MER-planen för 2020 ska Lekebergs kommun vara 
en inkluderande kommun som tar tillvara på medborgarnas erfarenhet, kunskap och 
potential. I kommunen finns även det tidigare omnämnda tillgänglighetsrådet vars 
syfte är att i dialog med brukarorganisationer skapa ännu bättre förutsättningar för 
att göra kommunen mer tillgänglig för alla som bor och vistas här. 

Ett funktionshinderpolitiskt program inte ersätter gällande lagstiftning på 
funktionshinderområdet. Däremot är det ett viktigt styrdokument för att påvisa de 
politiska ambitionerna för tillgängligheten i kommunen utöver gällande lagstiftning. 

3 Slutsats
Då det tidigare beslutade handikappolitiska programmet nu är över tio år gammalt 
finns det anledning att påbörja arbetet med att revidera programmet. I det 
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kommunala tillgänglighetsrådet (TGR) finns representation från såväl 
brukarorganisationerna som kommunstyrelsen, socialnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden. Därför är TGR en särskilt viktig remissinstans i arbetet med 
framtagande av ett nytt program. Programmet bör även sändas på remiss till 
nämnderna och bolaget för ytterligare inspel och förankring. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. Bifaller motionen
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera det handikappolitiska 

programmet till ett funktionshinderpolitiskt program 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program
Liberalerna har inkommit med en motion om ett funktionshinderpolitiskt program. I 
motionen föreslår Liberalerna att det ska tas fram ett funktionshinderspolitiskt 
program och att detta ska ske genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar, de 
kommunala bolagen och det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun antog 2004 ett handikappolitiskt program 
för kommunen. Tillgänglighetsrådet (dåvarande handikapprådet) tillsatte 2009 en 
arbetsgrupp med uppdrag att revidera programmet. Syftet med det dåvarande 
programmet var att uttrycka kommunens politiska ambition och vilja för att 
kommunmedborgare med funktionsnedsättning skall nå lika delaktighet, jämlikhet 
och jämställdhet och ha samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i 
samhället. Det reviderade programmet antogs i november 2009, och har därefter 
inte reviderats.

Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning att alla ska ha rätt att vara 
delaktiga i samhället på lika villkor. Dels handlar det om att säkerställa att kommunen 
lever upp till den lagstiftning som finns på funktionshinderområdet, men också att ha 
egna, politiska ambitioner och visioner för likvärdig delaktighet. Att ha ett aktuellt 
funktionshinderpolitiskt program som täcker in alla delar kommunens verksamheter 
är en naturlig del av Lekebergs kommuns fortsatta arbete för att göra kommunen 
attraktiv och tillgänglig för alla. 

LEKEBERGS KOMMUN

Johan Niklasson

Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§22 - Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program (KS 
19-145)
Ärendebeskrivning

Liberalerna har inkommit med en motion om ett funktionshinderpolitiskt program. I motionen 
föreslår Liberalerna att det ska tas fram ett funktionshinderspolitiskt program och att detta ska 
ske genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar, de kommunala bolagen och det 
kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Bifaller motionen
2. Ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera det handikappolitiska programmet till ett 
funktionshinderpolitiskt program

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program - (KS 19-145-2)
 Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program - (KS 19-145-3)
 Motion från Liberalerna (L) om funktionshinderpolitiskt program - (KS 19-145-1)
 §19 KSAU Svar på motion om funktionshinderpolitiskt program - (KS 19-145-4)

Page 3 of 3Page 132 of 147



Svar på motion från 
Sverigedemokraterna om 

avidentifiering

18

KS 19-408
   

Page 133 of 147



Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)
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Tjänsteskrivelse – Svar på motion från 
Sverigedemokraterna om avidentifiering 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkom den 14 maj 2019 med en motion om 
avidentifiering av personuppgifter i socialnämndens handlingar. I förslaget till beslut 
föreslås att det omedelbart verkställs att i ärenden som går upp till nämnd av 
tjänstemännen avkodas personnummer och namn, samt att sekretessärenden endast 
innehåller kön och födelseår i personärenden som presenteras till politisk nämnd. 

Socialnämnden tog den 15 maj beslut om att avidentifiera individer i individrapporter 
som når nämnden. Detta har därefter även tillämpats på redovisningen av 
delegationsbeslut från IFO. Med anledning av detta anses intentionen i motionen 
vara uppfylld. 

1 Bakgrund
Socialnämnden är den nämnd som fått ansvaret att fullgöra kommunens åtaganden 
inom socialtjänstens område. Med detta ansvar kommer bland annat att fatta beslut 
om åtgärder för enskilda individer. Vidare får socialnämnden, genom en 
delegationsordning som antas av nämnden, besluta att vidaredelegera uppgiften att 
ta beslut på nämndens vägnar. 

Av den anledningen fattar Socialnämnden idag ytterst sällan beslut i individärende. 
Många beslut i individärenden tas på delegation av medarbetare inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) eller av socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet består 
av 3 ledamöter och två ersättare. 

De handlingar med sekretessinnehåll som vid tidpunkten för motionens inlämnande 
nådde socialnämnden, utöver de fåtal individärenden som beslutas av nämnd, var 
individrapporter kopplade till rapporteringen av ej verkställa beslut enligt SoL och LSS 
som skickas kvartalsvis till inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt listor på 
delegationsbeslut som tagits av medarbetare på IFO och arbetsutskottet. Dessa 
handlingar har alltid varit sekretessmarkerade, vilket innebär att bara personer med 
sekretessbehörighet kan ta del av handlingarna. 

Den 15 maj 2019 tog socialnämnden ett beslut om att individrapporter till IVO, i de 
fall det finns ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, i framtiden ska avidentifieras. 
Detta beslut har även tillämpats på redovisningen av delegationsbeslut från IFO. 

2 Analys
Ledamöter i socialnämnden omfattas av sekretess, som innebär ett förbud mot att 
röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom 
att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär 
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också förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför verksamheten i där 
sekretessen gäller.

Enligt 2 kap. l § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller förbud att 
röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som 
denna lag hänvisar till för myndigheter. Av samma paragraf framgår att ett sådant 
förbud också gäller för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det 
allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet på grund av anställning eller 
uppdrag. 

Enligt 26 kap. 1 § första stycket i OSL gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas 
utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Dessa 
sekretessbestämmelser gäller även efter avslutat förtroendeuppdrag. 

3 Slutsats
Det finns inget hinder för att socialnämnden tar del av handlingar som omfattas av 
sekretess. Socialnämndens ledamöter omfattas av samma tystnadsplikt och sekretess 
som socialtjänstens medarbetare och kan därmed inte röja sådana uppgifter utan att 
bryta mot sekretesslagen. Om nämnden däremot är överens om att uppgifter om 
enskildas personliga förhållanden inte tillför ärendet sådan information som behövs 
för att nämnden ska kunna fatta beslut finns det heller inga hinder för avidentifiera 
dem.

I och med att socialnämnden själva tagit beslut om och verkställt att samtliga 
individrapporter ska vara avidentifierade bör intentionen i motionen kunna anses 
vara uppfylld.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
t.f. Kommundirektör Handläggare
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Svar på motion om avidentifiering 
Sverigedemokraterna i Lekeberg inkom den 14 maj 2019 med en motion om att 
samtliga ärenden som går upp till socialnämnden avidentifieras. I motionen anförs 
att personkännedomen om enskilda individer kan vara särskilt stor i en liten kommun 
och att det, i de fall ärendet inte rör enskilda individer i sak, räcker för nämnden att 
få ta del av könet på personen och födelseår för att få en helhetsbild av ärendet. 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att så få uppgifter som möjligt om enskildas 
personliga förhållanden, och som därmed till största del omfattas av sekretess, ska 
delges för nämnden. Det är bland annat därför i stort sett alla beslut som rör enskilda 
individer (s.k. individärenden) hanteras av socialnämndens arbetsutskott, som består 
av en betydligt mindre grupp ledamöter. 

Det är viktigt att betona att det vid tidpunkten för motionens inlämnande endast var 
ett fåtal handlingar med sekretessbelagda uppgifter som nådde socialnämnden samt 
att sådana handlingar har alltid varit sekretessmarkerade. Sekretessmarkeringen gör 
att bara ledamöter i socialnämnden kan ta del av handlingarna. 

Ledamöter i socialnämnden omfattas av sekretess, som innebär ett förbud mot att 
röja en uppgift som omfattas av sekretess, vare sig det sker muntligen eller genom 
att lämna ut handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter. Sekretess innebär 
också förbud mot att utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför verksamheten i där 
sekretessen gäller. Dessa sekretessbestämmelser gäller även efter avslutat uppdrag. 

Den 15 maj 2019 tog socialnämnden ett beslut om att individrapporter till IVO, i de 
fall det finns ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, samt listor på beslut som fattats 
på delegation av tjänstepersoner inom socialförvaltningen i framtiden ska 
avidentifieras. Grunden för beslutet att avidentifiera handlingarna var att nämnden 
var eniga om att en sammanställning av delegationsbeslut och individrapporter utan 
personuppgifter ansågs nog för att kunna fatta beslut i frågan. På så vis värnar 
människors integritet och samtidigt ta politiskt ansvar för verksamheten. 

LEKEBERGS KOMMUN

Johan Niklasson (C)
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2020-02-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (t.f Kommundirektör )

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       Berth Falk (S) §14

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Lisa Schneider (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Jette 
Bergström (S)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-11

Datum för överklagan 2020-02-14 till och med 2020-03-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

§23 - Svar på motion från Sverigedemokraterna om 
avidentifiering (KS 19-408)
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna i Lekeberg har inkom den 14 maj 2019 med en motion om 
avidentifiering av personuppgifter i socialnämndens handlingar. I förslaget till beslut föreslås 
att det omedelbart verkställs att i ärenden som går upp till nämnd av tjänstemännen avkodas 
personnummer och namn, samt att sekretessärenden endast innehåller kön och födelseår i 
personärenden som presenteras till politisk nämnd.

Socialnämnden tog den 15 maj beslut om att avidentifiera individer i individrapporter som når 
nämnden. Detta har därefter även tillämpats på redovisningen av delegationsbeslut från IFO. 
Med anledning av detta anses intentionen i motionen vara uppfylld.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkande 

Pernilla Marberg (SD) och Håkan Söderman (M) yrkar att motionen ska bifallas. 

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Pernilla Marbergs (SD) och Håkan 
Södermans (M) yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med Pernilla 
Marbergs (SD) och Håkan Södermans (M) yrkande, att motionen ska bifallas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om avidentifiering - (KS 19-408-3)
 Svar på motion om avidentifiering - (KS 19-408-4)
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Protokoll 2020-02-11

Justerare signatur

 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-408-1)
 §20 KSAU Svar på motion från Sverigedemokraterna om avidentifiering - (KS 19-408-5)
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Svar på motion om ändring av 
Lekebergs kommuns 

ordningsstadga

19

KS 19-678
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 1 (2)

Dnr: KS 19-678

   

Tjänsteskrivelse - motion om ändring av Lekebergs 
kommuns ordningsstadga

Ärendebeskrivning
Moderaterna har inkommit med en motion om att ändra § 7 störande buller/högsta 
tillåtna ljudnivå i Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter. Förslaget är att 
motionen ska avslås.

1 Bakgrund
En motion om att ändra § 7 störande buller/högsta tillåtna ljudnivå i Lekebergs 
kommuns lokala ordningsföreskrifter har inkommit från Moderaterna. Motionen 
föreslår att störande buller lördagar, söndagar och helgdagar inte ska få förekomma 
mellan 22.00 – 07.00. Vardagar ska störande buller fortsättningsvis vara förbjudet 
mellan 22.00 – 06.00.

2 Analys
Enligt § 7 i de lokala ordningsföreskrifterna för Lekebergs kommun får inte arbete 
som orsakar störande buller på offentlig plats ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Störande buller är förbjudet mellan klockan 22.00 – 06.00 under alla dagar i veckan. 
Nuvarande tider gör därför inte skillnad på om det är helgdag eller vardag, vilket 
motionen föreslår. Motivering till förändringen är att hantverkare börja föra högt ljud 
klockan 06.30 en helgmorgon. 

Omvärldsbevakning över hur 20 andra kommuner hanterar detta visar att 19 av 20 
kommuner inte gör skillnad på om det är helgdag eller vardag. 14 kommuner har 
exempelvis inga förbudstider utan kravet är ett tillstånd från polismyndigheten. I 
likhet med Lekeberg har resterande sex kommuner krav på tillstånd från 
polismyndigheten och bestämda förbudstider. Vanligast förekommande förbudstider 
bland dessa sex kommuner är 22.00 – 06.00 samt 22.00 – 07.00. 

3 Slutsats
Gemensamt för alla utom en kommun är att det inte görs någon skillnad på om det är 
helgdag eller vardag. Med hänvisning till detta är förslaget att denna motion avslås 
och § 7 i Lekebergs lokala ordningsföreskrifter förblir oförändrad.
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Tjänsteskrivelse 2020-01-27 2 (2)

Dnr: KS 19-678

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                            Utredare
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2020-01-27 1 (1)

Svar - ändring av Lekebergs kommuns ordningsstadga
Moderaterna i Lekebergs kommun har lämnat in en motion om att ändra § 7 
störande buller/högsta tillåtna ljudnivå i Lekebergs kommuns lokala 
ordningsföreskrifter. Förändringen avser att förbudstiden ska ändras från 22.00 – 
06.00 till 22.00 – 07.00 på helgdagar. 

Syftet med de allmänna och lokala ordningsföreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen i Lekebergs kommun samt minimera risken för olägenheter eller 
skador på människors hälsa och egendom. En av paragraferna i Lekebergs kommuns 
lokala ordningsföreskrifter avser störande buller/högsta tillåtna ljudnivå. I nuläget 
görs det inte någon skillnad på om det är helg eller vardag utan förbudstiderna är 
22.00 – 06.00 oavsett. 

Kommunstyrelsen bedömer att det är lämpligt att samma tider gäller oavsett om det 
är helgdag eller vardag och att § 7 i de lokala ordningsföreskrifterna därför förblir 
oförändrad. 

Johan Niklasson 
Ordförande kommunstyrelsen
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2019-09-21

Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun

MOTION

Ändring av Lekeberg kommuns ordningsstadga

Blev väckt en lördagsmorgon kl. 06.30 av att hantverkare började föra högt oljud.

Idag är tiderna för tystnad i gällande ordningsstadga: 22.00 - 06.00, måndag till söndag.

Förslag till ändring är att natten till lördagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar justeras till:

22.00-07.00.

Yrkar därmed att 7§ i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

ändras enligt följande/eller liknande passande juridisk skrivelse:

Störande buller är förbjudet nattetid mot vardag mellan klockan 22. 00 - 06.00 samt nattetid till

lördagar, söndagar, helgdagar och helgdagsaftnar mellan klockan 22. 00 - 07.00.

Moderaterna i Lekeberg

/^ /
.

^, <:•
n-^.

John Hägglöf
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Avsägelse från uppdrag som 
revisor

21

KS 18-1012
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Avsägelse från uppdrag som 
ersättare i kultur- och 

bildningsnämnden

22

KS 20-24
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