
Protokoll 2017-02-27

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

Övriga
Birgitta Hultin (Revisor) §2

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

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

Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§1-15

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer (C)

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

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-02-27

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

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

§14 Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 26 april
§15 Meddelanden för kännedom
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering av kommunfullmäktiges protokoll äger rum 7 mars kl 08.30 i kommunhuset 
Fjugesta.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Paragrafen är justerad

Sida 5 av 125



Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Information från revisorerna
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns revisorer informerar om sitt arbete och de granskningar som genomförts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter – Revidering 
(KS 14-94)
Ärendebeskrivning

Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det konstaterats 
oklarheter och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande vad som gäller för 
camping och övernattning samt att det rapporterats problem med hantering av hundar så finns 
anledning att göra en ytterligare uppdatering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

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

14-94-2)
 §32 KS Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - (KS 14-94-4)
 §25 KSAU Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - (KS 14-94-3)
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter - (KS 14-94-1)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Revidering av förbundsordning för Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 16-558)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund.

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019 (KS 16-716)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019"

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

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

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019"

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Utbetalning av partistöd, mandatstöd och utbildningsbidrag 
för 2017 (KS 16-605)
Ärendebeskrivning

Beräkningsgrunder: Prisbasbelopp för 2017 44 800 Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per 
parti = 4 480 kr Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr Utbildningsstöd 
12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande:

 Socialdemokraterna 125 440 kr
 Centerpartiet 113 344 kr
 Moderaterna 64 960 kr
 Kristdemokraterna 28 672 kr
 Liberalerna 16 576 kr
 Vänsterpartiet 16 576 kr
 Miljöpartiet 16 576 kr
 Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr
 Sverigedemokraterna 48 348 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

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

Propositionsordning

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. betalar ut partistöd för 2017 enligt följande:

 Socialdemokraterna 71 680 kr
 Centerpartiet 64 960 kr
 Moderaterna 38 080 kr
 Kristdemokraterna 17 920 kr
 Liberalerna 11 200 kr
 Vänsterpartiet 11 200 kr
 Miljöpartiet 11 200 kr
 Framtidspartiet Lekeberg 17 920 kr
 Sverigedemokraterna 31 360 kr

2. betalat ut utbildningsstöd enligt följande

 Socialdemokraterna 53 760 kr
 Centerpartiet 48 384 kr
 Moderaterna 26 880 kr
 Kristdemokraterna 10 752 kr
 Liberalerna 16 576 kr
 Vänsterpartiet 5 376 kr
 Miljöpartiet 5 376 kr
 Framtidspartiet Lekeberg 10 752 kr
 Sverigedemokraterna 21 504 kr

 

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Förändrade taxor för barnomsorg i Lekebergs kommun (KS 
16-715)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag

Beslut

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

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

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

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

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

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

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Avsägelse från politiskt uppdrag (KS 17-137)
Ärendebeskrivning

Pelle Widlund (M) har inkommit med en begäran om avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen (KS 17-138)
Ärendebeskrivning

En ersättare behöver väljas till Pelle Widlunds (M) plats som ersättare i kommunstyrelsen. 
Valberedningen kommer att föreslå en ersättare och förslaget presenteras på sammanträdet.

Förslag till beslut

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

Beslut

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

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Svar på motion om giftfri förskola (KS 14-208)
Ärendebeskrivning

Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs 
kommun. I motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till 
ansvarig nämnd att utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor.

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande
2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande
2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-1)
 Yttrande  över motion om giftfri miljö i förskolan från Sydnärkes miljönämnd - (KS 14-208-3)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §39 KS Svar på motion om giftfri förskola - (KS 14-208-11)
 §31 KSAU Svar på motion om giftfri förskola - (KS 14-208-10)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§11 - Svar på motion om utredning av Lindens servering (KS 16-
110)
Ärendebeskrivning

Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att 
kommunfullmäktige ska besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och 
använda Lindens matsal.

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar
2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar
2. anser därmed motionen bifallen.

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

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Anmälan av ny motion - "Meröppet" bibliotek (KS 16-694)
Ärendebeskrivning

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att 
kommunfullmäktige ska besluta om att införa ett så kallat ”meröppet bibliotek”. Motionen 
föreslås överlämnas till Kultur- och bildningsnämnden för beredning och framtagande förslag 
till svar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till Kultur- och bildningsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion - Meröppet bibliotek - (KS 16-694-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Anmälan av nytt medborgarförslag om insatser för äldres 
hälsa och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun (KS 17-109)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen utreder förutsättningar kring 
träning för de äldre i kommunen från Kerstin Pettersson.

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för besvarande.

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

(KS 17-109-1)
Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14- Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 26 april
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 
flyttas till den 25 april, samma tid, 18.30.

Förslag till beslut

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

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 

Beslut

Kommunfullmäktige flyttar sammanträdet 26 april kl 18.30 till den 25 april, 18.30.
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Protokoll 2017-02-27

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom till kommunfullmäktige

Meddelanden
  Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-02-01 - (KS 17-8-1)
  Revisionsrapport - granskning av ledning och styrning av LSS- verksamheten Lekebergs 

kommun - (KS 17-105-1)
  Revisionsrapport - granskning av ledning och styrning av LSS- verksamheten Lekebergs 

kommun - (KS 17-105-1)
  Missiv - Revisionsrapport, Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (KS 17-

105-2)
  Missiv - Revisionsrapport, Granskning av ledning och styrning LSS-verksamheten - (KS 17-

105-2)
  Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2017-02-02 - (KS 17-13-1)
  Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog - (KS 15-761-8)
  §30 KS Svar på medborgarförslag om ökad medborgardialog - (KS 15-761-7)
  Protokoll Specifikt samverkansråd för folkhälsa, social välfärd och vård 2017-02-03 - (KS 17-

99-1)
  Protokoll Regionalt samverkansråd 2017-02-03 - (KS 17-7-4)
  Inbjudan - MER-dag 2017 - (KS 17-5-1)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§1
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Information från revisorerna

§2
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Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter – Revidering

§3

KS 14-94
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 14-94

Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun – 
uppdatering 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det 
konstaterats oklarheter och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande 
vad som gäller för camping och övernattning samt att det rapporterats problem med 
hantering av hundar så finns anledning att göra en ytterligare uppdatering av de 
lokala ordningsföreskrifterna.

1 Bakgrund
Kommunens lokala ordningsföreskrifter uppdaterades senast 2014. Då det 
konstaterats oklarheter och att medborgare har inkommit med synpunkter rörande 
vad som gäller för camping och övernattning samt att det rapporterats problem med 
hantering av hundar så finns anledning att göra en ytterligare uppdatering av de 
lokala ordningsföreskrifterna.

2 Analys
De föreslagna ändringarna och förtydliganden i de lokala ordningsföreskrifterna 
rörande bland annat offentlig plats, rastning av hundar och övernattning, skapar 
tydligare ordningsföreskrifter.

3 Slutsats
Att uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna ger tydlighet avseende de oklarheter 
och problemområden som definierats i den tidigare versionen (2008-03-07).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonMats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

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

14-94-2)
 Lokala ordningsföreskriver i Lekebergs kommun - (13741)
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter - (KS 14-94-1)
 §25 KSAU Revidering av Lokala ordningsföreskrifter i Lekebergs kommun - (KS 14-94-3)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderade ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Lokala ordningsföreskriver i Lekebergs kommun - (13741)
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07)
Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige
Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör
Diarienummer: KS 14-94

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter
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Lokala föreskrifter 2 (6)

Innehållsförteckning

1 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde.............................................3

2 § - Omfattning ......................................................................................................3

3 § - Offentliga platser .............................................................................................3

4 § - Kommunens yttrande ......................................................................................3

5 § - Lastning av varor..............................................................................................3

6 § - Schaktning, grävning mm. ................................................................................3

7 § - Störande buller/högsta tillåtna ljudnivå ...........................................................3

8 § - Containrar........................................................................................................4

9 § - Markiser, flaggor och skyltar ............................................................................4

10 § - Affischering....................................................................................................4

11 § - Högtalarutsändning........................................................................................4

12 § - Insamling av pengar .......................................................................................4

13 § - Förtäring av alkohol .......................................................................................4

14 § - Undantag ledarhund för synskadad eller för polis- och bevakningshund ........5

15 § - Kopplade och märkta hundar .........................................................................5

16 § - Rastning av hund............................................................................................5

17 § - Sprängning och skjutning med eldvapen mm. ................................................5

18 § - Vapen ............................................................................................................5

19 § - Ridning...........................................................................................................5

20 § - Avgift för att använda offentlig plats..............................................................5

21§ - Adressnummerskylt ........................................................................................5

22 § - Camping.........................................................................................................6

23 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift ........................................................6

Lekebergs kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter 
enligt ordningslagen (1993:1617).
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Lokala föreskrifter 3 (6)

1 § - Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den 
allmänna ordningen i Lekebergs kommun skall upprätthållas och hur risken för 
olägenheter eller skador på människors hälsa och egendom skall minimeras. 

2 § - Omfattning
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats 
enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

För områden som kommunen upplåter till torghandel gäller också kommunens 
föreskrifter om torghandel. 

3 § - Offentliga platser 
Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter, skall med stöd av 1 kap 
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Till 
allmänt begagnande upplåtna idrotts- och sportplatser, campingplatser, lekplatser 
och badplatser, allmänna begravningsplatser och kyrkogårdar samt motionsspår.

4 § - Kommunens yttrande
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 
17 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § - Lastning av varor
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för 
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga 
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att 
räddningstjänstens arbete hindras.

6 § - Schaktning, grävning mm.
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av 
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det 
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

7 § - Störande buller/högsta tillåtna ljudnivå
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex 
stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
Störande buller är förbjudet nattetid mellan klockan 22.00 – 06.00. 
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Lokala föreskrifter 4 (6)

Det maximala ljudnivåvärdet vid konserter och dylikt i kommunen är 115 dB och det 
ekvivalenta ljudnivåvärdet (medelljudnivån) är 100 dB. 

Det ekvivalenta ljudnivåvärdet gällande barn upp till och med 12 år är, 97 dB vid 
konserter och 97 dB vid diskotek.

8 § - Containrar
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas upp på en 
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens namn eller 
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

9 § - Markiser, flaggor och skyltar
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

10 § - Affischering
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot 
offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller på andra liknande 
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för 
näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser 
näringsidkarens rörelse på den byggnad där rörelsen finns.

11 § - Högtalarutsändning
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av 
polismyndigheten.

12 § - Insamling av pengar
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om 
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.

När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte 
tillstånd. Tillstånd krävs inte heller för skolklasser för insamling av pengar till 
skolresor eller bidrag till hjälporganisationer mm.

13 § - Förtäring av alkohol
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats annat än i samband 
med tillåten utskänkning. Öl klass II får inte förtäras på offentlig plats annat än i 
samband med utskänkning inom; Fjugesta; ett område begränsat av Bergsgatan – 
Kyrkvägen – Letstigen – Gamla Letstigen – Letstigen och Vallgatan. Mullhyttan; ett 
område begränsat av Lillån – Hyttvägen – Tryggebodavägen och Mullhytte Letstig.
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Lokala föreskrifter 5 (6)

14 § - Undantag ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund
Hundens ägare, den som tagit emot hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 och 16 §§. 
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad eller för polis- 
och bevakningshund i tjänst.

15 § - Kopplade och märkta hundar
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats. Hund skall ha halsband på sig med 
ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de i 3 § nämnda 
badplatserna.

16 § - Rastning av hund
Föroreningar efter hund skall plockas bort på offentlig plats. Hundar får ej rastas så 
att obehag uppstår för fastighetsägare vars mark gränsar mot offentlig plats.

17 § - Sprängning och skjutning med eldvapen mm.
Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom 
områden med sammanhållen bebyggelse, inom område som till största delen 
kringgärdas av detaljplanlagt område och inom strandskyddsområde. 

18 § - Vapen
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen och liknande får inte användas på offentliga 
platser.

19 § - Ridning
Ridning eller framförande av fordon får inte ske i särskilt anlagda motionsspår. 
Anlagda skidspår får inte användas för annat ändamål än skidåkning. Hästar får inte 
vistas på de i 3 § nämnda badplatserna.

20 § - Avgift för att använda offentlig plats
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av 
kommunfullmäktige.

21§ - Adressnummerskylt
Varje fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med särskild 
adressnummerskylt. Det åligger fastighetsägaren att på egen bekostnad anskaffa och 
uppsätta skylt samt tillse att den placeras på ett sådant sätt och hållas i sådant skick, 
att den med lätthet kan läsas från gatan. 
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Lokala föreskrifter 6 (6)

22 § - Camping
Camping får inte ske på offentlig plats annat än på särskilt iordningställda 
campingplatser.

23 § - Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 
kap 22 § andra stycket i ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
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Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund

§4

KS 16-558
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-558

Tjänsteskrivelse – Revidering av förbundsordning

Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund ska formen för och 
omfattningen av informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av 
medlemmarna i samråd med direktionen. En muntlig överenskommelse har 
tidigare träffats om att genomföra två ägarsamråd per år i samband med 
delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse bör fastställas genom 
beslut av medlemskommunerna. 

Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med 
utfallsprognos per 31 juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från 
och med i år 31 augusti som brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast 
en delårsrapport bör denna, för enkelhetens skull, då omfatta den tid som 
tillämpas i flertalet av medlemskommunerna. Medlemskommunerna förslås 
därför att ändra i förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar tiden 1 
januari till 31 augusti.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kommunalförbundets förslag. 

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Förbundsordning för

Sydnärkes kommunalförbund

§ 1 Namn och säte

Kommunalförbundets namn är Sydnärkes kommunalförbund (Förbundet).

Förbundet har sitt säte i Hallsbergs kommun, Örebro län. 

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i kommunalförbundet är Askersunds, Laxå, Lekebergs och Hallsbergs 
kommuner.

§ 3 Ändamål mm

Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen 
av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med 
tillhörande lagstiftning, såvitt inte medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om 
detta träffas med Förbundet. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska besluta om 
renhållningstaxa och renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem på förslag 
från Förbundet.

Förbundet får också efter att medlem har beslutat det, sköta debitering, administration och 
kundtjänst avseende vatten och avloppsverksamheten.

Verksamheten ska utföras med iakttagande av de kommunala likställighets- och 
självkostnadsprinciperna.

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering med 
utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål.

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksamhetsområdet till andra än 
medlemmarna. Sådan verksamhet ska vila på affärsmässig grund. Verksamheten ska vara 
förenlig med den kommunala kompetensen.

Förbundet får verka utanför medlemmarnas geografiska områden om det gagnar förbundets 
verksamhet och därmed dess medlemmar, under förutsättning att agerandet är förenligt med 
den kommunala kompetensen.

Förbundets verksamhet får utföras i egen regi, av förbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 
upphandling, av andra utförare.

Förbundet kan, efter beslut i medlemskommunerna, komma att omfatta även annan 
verksamhet.
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§ 4 Organisation

Förbundet är ett förbund med direktion. 

§ 5 Direktionen

Direktionen ska bestå av fyra ledamöter med var sin ersättare. Varje medlem utser en ledamot 
och en ersättare.

Ledamöter och ersättare i direktionen väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och 
ersättare sker första gången ska valet avse tiden från och med den 1 januari 2015.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och en vice 
ordförande. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Laxå, Lekeberg om inte kommunerna är överens om annat. På samma 
sätt ska vice ordförandeposten rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund.

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga 1 till förbundsordningen.

§ 6 Revisorer

Förbundet ska ha fyra revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter 
och ersättare i direktionen.

Varje medlem ska utse en revisor.

Till stöd för revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde.

§ 7 Förbundschef

Direktionen får utse en förbundschef som verkställande tjänsteman.

§ 8 Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

 ledamot i direktionen,

 medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

§ 9 Närvarorätt m.m.

Kommunstyrelsens ordförande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. 
Därutöver avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen 
har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
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§ 10 Insyn och informationsskyldighet

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmarna ska 
tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form för och 
omfattning av denna informationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med 
direktionen. Informationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga.

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden sker på förbundets anslagstavla.

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk form. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på förbundets 
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Finansiering och andel i Förbundets samlade förmögenhet

Kommunalförbundets verksamhet skall finansieras av de taxor och avgifter för insamling och 
behandling av avfall som Kommunerna fastställer och Förbundet uppbär.

Förbundsmedlems andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder ska vid varje tidpunkt 
bestämmas i proportion till antalet invånare respektive medlemskommun närmast föregående 
1 november.

§ 13 Lån och borgen

Förbundet får ta upp lån under förutsättning att medlemskommunerna har beslutat om borgen 
för lånet. Förbundet får gå i borgen och teckna andra långsiktiga ansvarsförbindelser om 
medlemskommunerna har godkänt det.

§ 14 Budget och ekonomisk styrning

Förbundet ska upprätta förslag till budget med investerings- och finansieringsplan för den 
egna verksamheten för den kommande treårsperioden samt tillse att motsvarande förslag 
upprättas i hel- och majoritetsägda företag. 

Förslag till budget för nästkommande budgetår och planperiod ska upprättas före utgången av 
juni månad. Överläggningar ska ske mellan Förbundet och företrädare för 
medlemskommunernas kommunstyrelser varvid budgetram för verksamheten skall fastställas.

Senast vid utgången av november månad skall Förbundet fastställa kommunalförbundets 
budget för nästa verksamhetsår. Taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor 
fastställs av respektive kommunfullmäktige senast i november månad.

Förbundet skall upprätta delårsrapport med utfallsprognos per den 31 augusti varje år.

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemskommunerna senast 31 januari. En preliminär 
årsredovisning ska lämnas till medlemskommunernas senast 20 februari. 
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Kommunalförbundets fastställda årsredovisning ska lämnas till medlemskommunerna senast 
15 mars.

§ 15 Arkivvård

Det gemensamma arkivreglementet för sydnärkekommunerna ska gälla för förbundet.

§ 16 Ersättningar

Ordförande samt vice ordförande ska ha ett fast månadsarvode. Månadsarvodet för 
ordföranden ska uppgå till 2,5 % av månadsarvodet för riksdagsledamot och till vice 
ordföranden ska månadsarvodet uppgå till 1 % av månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver 
det fasta arvodet har ordföranden och vice ordföranden även rätt till de andra ersättningar som 
följer av stycke tre i denna paragraf.

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 1 % av 
månadsarvodet för riksdagsledamot. Utöver det fasta arvodet har de förtroendevalda 
revisorerna även rätt till de andra ersättningar som följer av stycke tre i denna paragraf.

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska betalas enligt de 
regler som tillämpas för förtroendevalda i Hallsberg kommun.

Arvodena ska justeras med samma procentsats som arvodet för riksdagsledamot justeras.

§ 17 Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid.

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör 
medlemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde.

Vid utträde ur förbundet ska ekonomisk reglering mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets tillgångar och skulder (§ 12) som 
gäller vid ingången av det år som medlemmen utträder ur förbundet.

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om 
inte annat överenskommits mellan Förbundet och den utträdande medlemmen.

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med 
anledning av utträdet.

§ 18 Likvidation av kommunalförbundet

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut om det.

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator.
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Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 
uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas.

När förbundet har trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat 
lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsenlig avveckling. 
Fortgår likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning.  Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör 
likvidationen i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar.  Till 
förvaltningsberättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive 
redovisning för den tid varunder verksamheten har fortsatt.  Förvaltningsberättelsen och 
redovisningen ska granskas av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad 
avge revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 
inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna 
kapitalet vid likvidationstillfället, som framgår av slutredovisningen.  

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 
skulder fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfället, 
som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 
angivna fördelningsgrunden.

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 
upplöst.

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare 
likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta.

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 
som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv.

§ 19 Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas 
genom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom 
skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut 
(SCC), varvid reglerna om förenklat förfarande ska tillämpas.

§ 20 Bildandet och ändringar i förbundsordningen

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2015. 
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Ändring eller tillägg till denna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige.

För tiden från och med bildandet till och med den 31 december 2014 ska en interimsstyrelse 
om 4 ledamöter och 4 ersättare utses. Varje kommun ska utse en ledamot och en ersättare till 
interimsstyrelsen.
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TJÄNSTESKRIVELSE                   Bilaga 5
2016-10-07

Direktionen för Sydnärkes Kommunalförbund

Fastställande av samråd samt ändring i förbundsordningen

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att av medlemskommunerna begära att 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställs till att omfatta två samrådsmöten per 
år. Dessa möten ska ske i samband med delårsrapport respektive bokslut. Därutöver 
ska samråd ske och information ges i den omfattning behovet påkallar. 

Direktionen förslås vidare besluta att begära av medlemskommunerna att datumet för 
delårsrapporten enligt 14 § ändras till 31augusti-

Ärendet

Enligt förbundsordningen ska formen för och omfattningen av 
informationsskyldigheten enligt 10 § fastställas av medlemmarna i samråd med 
direktionen. En muntlig överenskommelse har tidigare träffats om att genomföra två 
ägarsamråd per år i samband med delårsrapport och bokslut. Denna överenskommelse 
bör fastställas genom beslut av medlemskommunerna. 

Enligt 14 § ska kommunalförbundet upprätta delårsrapport med utfallsprognos per 31 
juli varje år. Tre av medlemskommunerna tillämpar från och med i år 31 augusti som 
brytdatum. Då förbundet har att upprätta endast en delårsrapport bör denna, för 
enkelhetens skull, då omfatta den tid som tillämpas i flertalet av 
medlemskommunerna. Medlemskommunerna förslås därför att ändra i 
förbundsordningen så att delårsrapporten omfattar tiden 1 januari till 31 augusti.

Leif Welander
Förbundschef
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av förbundsordning - (KS 16-558-3)
 Tjänsteskrivelse från sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-2)
 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-1)
 §28 KSAU Revidering av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-4)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse från sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-2)
 Förbundsordning Sydnärkes kommunalförbund - (KS 16-558-1)

Page 3 of 3Sida 51 av 125



Lekebergs kommuns biblioteksplan 2017-2019

§5

KS 16-716
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-716

Tjänsteskrivelse – Biblioteksplan 2017-2019
   

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

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Program

>Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-XX-XX
Ansvarig för revidering: XXXXX
Ansvarig tjänsteman: Kultur- och fritidschef
Diarienummer: XXXXX Regler

      

”Bibliotek berör alla!”

nytt dokument 
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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 
2017-2019. 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 
bibliotekslagen, skollagen, sekretesslagen och barnkonventionen. 

1.1 Folkbiblioteket 

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 
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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. 

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 kan biblioteket samarbeta med aktörer 
inom kommunen och med lokalsamhället. Det krävs också samarbete 
med aktörer utanför kommunens gränser t ex kring medier och 
teknik.

 

1.2 Skolbiblioteken

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbiblioteken ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.
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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 2017-2019 är ett 
styrdokument beslutat av kommunfullmäktige. Planen presenterar 
kommunens långsiktiga vilja och inriktning för 
biblioteksverksamheten. 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 skolan, i samma förvaltning, ansvarar för skolbiblioteken. 
Ansvarig gemensam nämnd är kultur- och bildningsnämnden. 

Bibliotekslag, skollag, personuppgiftslag, sekretesslag och 
barnkonventionen styr verksamheten. Andra dokument är 
vägledande, såsom de nationella kulturpolitiska målen.

2.3 Lekebergs kommun är en växande kommun

Lekebergs kommun är en ung och levande landsbygdskommun. Tack 
vare goda kommunikationer är det nära till storstadens utbud. 
Kommunen satsar på bra bostäder, moderna förskolor och skolor 
samt ett fördelaktigt företagsklimat. En viktig politisk satsning just nu 
är etablerandet av ett större bibliotek och plats för mer kultur.

Ur bibliotekslagen:
17 § Kommuner och 
landsting ska anta 
biblioteksplaner för sin
verksamhet på 
biblioteksområdet.
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Kommunen hade 7 492 invånare i mars 2016. Befolkningen har ökat 
med ca 50 personer per år de senaste åren. 

Ålder Mars 2016 (antal)

0-5 år 639

6-15 år 921

16-19 år 288

20-64 4 039

65-79 1 229

80+ 376

TOTALT 7 492
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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.

3 Folkbibliotek

Folkbiblioteket 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 tillhör alla som bor, besöker eller jobbar i kommunen, och 
är en av de få platser 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. Den fasta personalen består av (januari 2017) tre 
bibliotekarier på heltid, samt en biblioteksansvarig kultur- och 
fritidschef.

3.1 Mötesplats och kunskapscentrum

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.

För att kunna delta aktivt och göra sin röst hörd i det demokratiska 
samhället behövs information och kunskap. På biblioteket ska alla 
kunna hitta information efter behov. Biblioteket ska också 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 utbildar sig 
under olika skeden av livet. Genom att tillhandahålla studieplatser 
ska biblioteket vara en resurs för studerande.

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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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.

4 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, lek 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 bjuda in till 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. Det är ett viktigt första 
möte där föräldrar får veta vad biblioteket kan erbjuda. Biblioteket 
har t.ex. medier 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 familjecentralen, föreningar, förskolor 
och skolor. Bland annat genom sagostunder och bokpresentationer, 
delaktighet i olika läsprojekt, samt medverkan på föräldramöten.
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5 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.

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 som 
finns för de prioriterade grupperna. Man 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 ge service till dem som inte själva kan komma till 
bibliotekslokalen, genom t ex Boken kommer-service eller bokbuss. Ur bibliotekslagen:

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 
minoritets-
språken,

2. Andra språk än 
de nationella 
minoritets-
språken 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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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.

6 Kulturarena 

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, se Happenings som 
arbetsmetod av Sofia Malmberg. Genom olika aktiviteter och en 
anpassad lokal kan biblioteket uppmuntra till eget skapande i olika 
former. På biblioteket kan också utställningsplats erbjudas för att visa 
upp resultaten av eget skapande. 
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7 Det inspirerande biblioteket

Biblioteksrummet ska vara välkomnande och inspirera till läslust och 
kreativitet. Det ska finnas utrymme för barnens lek och fantasi, för 
ungdomar, och för den som behöver en plats för lugn och ro. 
Användarna ska känna sig delaktiga i biblioteket.

7.1 Ett bibliotek som når ut 

Biblioteket kan man ta del av via Internet genom hemsidan och 
digitala tjänster, som 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. Bibliotekets verksamhet ska kunna flytta ut där människor 
finns. Depositioner och medverkan vid aktiviteter i andra lokaler, 
samt arrangemang, ger möjligheter för biblioteket att nå ut. 

7.2 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.

7.3 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.

Då låntagare efterfrågar medier som inte finns i bibliotekets bestånd, 
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, eftersom 
biblioteket inte kan erbjuda lika mycket medier som större bibliotek.
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8 Personal 

Biblioteket är platsen för det goda mötet. Det är viktigt att 
bibliotekets alla besökare bemöts av professionell personal för att ge 
en service av hög kvalitet. Det är viktigt att bemöta alla med respekt 
och på ett likvärdigt sätt och möta varje besökares behov. 
Användaren ska känna sig sedd och vara nöjd med sitt besök.

Biblioteket har och 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. Bibliotekens 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 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.
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9 Samarbete  

Folkbiblioteket samarbetar idag med olika former av verksamheter 
på lokal, regional och nationell nivå, t.ex. kring medier, teknik och 
kompetens. 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.

På regional nivå sker samarbete med Regionbiblioteket vars syfte är 
att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Region-
bibliotekets 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. 
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10 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.
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Respektive skola, inom Kultur- och bildningsförvaltningen, ansvarar 
för skolbiblioteken. 

Lekebergs kommun har fem grundskolor på tre orter: Mullhyttan, 
Fjugesta och Hidinge. Skolbibliotek ska höra till skolans 
kärnverksamhet som en pedagogisk resurs och vara en del i arbetet 
med ökad måluppfyllelse. Idag har varje skola ett biblioteksrum.

Höstterminen 2016:

Skola Årskurs Antal elever
Mullhyttans 
skola

Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

115

Hidinge skola Förskoleklass till åk 
6, fritidshem

190

Tulpanens skola Förskoleklass till åk 
3, fritidshem

250

Lekebergs-skolan 
4-6

Åk 4-6, fritidshem
Särskola med 
grundsärskola & 
träningsskola

150

Lekebergs-skolan 
7-9

Åk 7-9
Gymnasieskola & 
SFI

Åk 7-9: 245
Gymnasiet + SFI har 
varierande antal

Skolorna ska arbeta med läsfrämjande aktiviteter utifrån läroplanens 
mål och ingå i två nya läslustnätverk bestående av representanter 
från respektive skola samt folkbiblioteket.

En utveckling av skolbiblioteken ska ske. Via elevråden kommer 
eleverna vara delaktiga i utvecklingen.

Utvärdering av skolbiblioteken ingår i skolornas årliga systematiska 
mål- och kvalitetsarbete.

Ur bibliotekslagen:

10 § Enligt 2 kap. 36 § 
skollagen (2010:800) 
ska eleverna i 
grundskolan, grund-
särskolan, special-
skolan, sameskolan,
gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ha 
tillgång till skolbibliotek.

Sida 68 av 125



Plan 16 (17)

16

12 Bilaga 1 – Bibliotekslagen (2013:801)

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 funktions-
nedsättning, bland annat genom att utifrån 
deras olika 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 
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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 ochandra 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.

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 utformats och hur de används.
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer ”Biblioteksplan för Lekebergs kommun 2017-2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-3)
 Biblioteksplan 2017-2019 - (39895)
 §24 KSAU Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-4)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §24

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Biblioteksplan 2017-2019 - (39895)
 KUB §128/2016 Biblioteksplan 2017-2019 - (KS 16-716-2)
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Protokoll 2016-12-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:20 Multen  

Övriga
Daniel Eriksson (Kultur- och fritidschef)
Karin Adolfsson (Handläggare kultur- och fritid)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §128

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Theodossiou

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C) (vice ordförande)
Gunilla Pihlblad (S) (ersättare)  ersätter Ing-Britt 
Fransson-Karlsson (S)
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Protokoll 2016-12-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-06

Datum för överklagan 2016-12-13 till och med 2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Theodossiou
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§128 - Biblioteksplan 2017-2019 (KUB 15-71)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns plan för biblioteket/kultur- och fritidsplan behöver revideras. Att varje kommun 
ska ha en biblioteksplan är reglerat i bibliotekslagen. Biblioteksplanen presenterar kommunens 
långsiktiga vilja och inriktning för biblioteksverksamheten, där både folkbibliotek och skolbibliotek 
ingår.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2017-2019 för 
Lekebergs kommun.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2017-2019 för 
Lekebergs kommun.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Biblioteksplan 2017-2019 - (KUB 15-71-7)
 Biblioteksplan 2017-2019 - (37560)
 §229 KUB-AU Biblioteksplan 2017-2019 - (KUB 15-71-6)

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Utbetalning av partistöd, mandatstöd och utbildningsbidrag för 
2017

§6

KS 16-605
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Tjänsteskrivelse 2017-01-27 1 (2)

Dnr: KS 16-605

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2017

   

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

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2016, därför är alla partier 
berättigade till partistöd för 2017.

Beräkning
Beräkningsgrunder:

Prisbasbelopp för 2017 44 800 
Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 4 480 kr
Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 720 kr
Utbildningsstöd                        12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 376 kr

Parti Antal 
mandat

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 10 67 200 53 760 125 440

Centerpartiet 9 60 480 48 384 113 344

Moderaterna 5 33 600 26 880 64 960

Kristdemokraterna 2 13 440 10 752 28 672

Liberalerna 1 6 720 5 376 16 576

Vänsterpartiet 1 6 720 5 376 16 576

Miljöpartiet 1 6 720 5 376 16 576

Framtidspartiet 
Lekeberg

2 13 440 10 752 28 672

Sverigedemokraterna 4 26 880 21 504 48 348

Summa 35 235 200 188 160 459 210

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande:
Socialdemokraterna            125 440 kr            
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Dnr: KS 16-605

Centerpartiet                        113 344 kr
Moderaterna                         64 960 kr
Kristdemokraterna               28 672 kr
Liberalerna                            16 576 kr
Vänsterpartiet                      16 576 kr
Miljöpartiet                           16 576 kr
Framtidspartiet Lekeberg   28 672 kr
Sverigedemokraterna         48 348 kr 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande: Socialdemokraterna 
125 440 kr Centerpartiet 113 344 kr Moderaterna 64 960 kr Kristdemokraterna 28 672 kr Liberalerna 
16 576 kr Vänsterpartiet 16 576 kr Miljöpartiet 16 576 kr Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr 
Sverigedemokraterna 48 348 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande: Socialdemokraterna 
125 440 kr Centerpartiet 113 344 kr Moderaterna 64 960 kr Kristdemokraterna 28 672 kr Liberalerna 
16 576 kr Vänsterpartiet 16 576 kr Miljöpartiet 16 576 kr Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr 
Sverigedemokraterna 48 348 kr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2017 - (KS 16-605-1)
 §29 KSAU Utbetalning av partistöd för 2017 - (KS 16-605-2)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §29

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2017 enligt följande: Socialdemokraterna 
125 440 kr Centerpartiet 113 344 kr Moderaterna 64 960 kr Kristdemokraterna 28 672 kr Liberalerna 
16 576 kr Vänsterpartiet 16 576 kr Miljöpartiet 16 576 kr Framtidspartiet Lekeberg 28 672 kr 
Sverigedemokraterna 48 348 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Förändrade taxor för barnomsorg i Lekebergs kommun

§7

KS 16-715
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (1)

Dnr: KS 16-715

Tjänsteskrivelse – Förändrade taxor för barnomsorg

   

Ärendebeskrivning
Kultur och bildningsnämnden har inkommit ett förslag till kommunfullmäktige att 
justera taxorna för barnomsorgen i Lekebergs kommun. 

Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 
390 kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom 
kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det av Skolverket 
fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

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

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

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

indexreglering - (KS 16-715-4)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - (39907)
 KUB §132 Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KS 16-715-1)
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Protokoll 2016-12-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:20 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §132

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Theodossiou

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Michael Larsson (S)
Pernilla Marberg (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C) (vice ordförande)
Gunilla Pihlblad (S) (ersättare)  ersätter Ing-Britt 
Fransson-Karlsson (S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-12-06

Datum för överklagan 2016-12-13 till och med 2017-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Theodossiou

Page 2 of 4Sida 92 av 125



Protokoll 2016-12-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§132 - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun samt indexreglering (KUB 16-676)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom barnomsorgen. Inför 
2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 390 kr/mån. Av den anledningen 
behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och 
bildningsnämnden föreslår dessutom kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det 
av Skolverket fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 170101.

2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att dokumentet kompletteras gällande vilka rutiner och 
riktlinjer som finns för avstängning.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

 

Ärendets behandling i kultur- och bildningsnämnden

Yrkande
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Håkan Söderman (M) yrkar på tillägg att dokumentet kompletteras gällande vilka rutiner och 
riktlinjer som finns för avstängning.

Propositionsordning

Ordföranden frågar nämnden om den ställer sig bakom förslag till beslut och finner att nämnden gör 
så.

Ordförande frågar därefter nämnden om de ställer sig bakom Håkan Söderman (M) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden gör så.

 

 

 

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 170101.

2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp.

3.  ger förvaltningschefen i uppgift att utreda vilka rutiner och riktlinjer som bör finnas för 
avstängning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - 

(KUB 16-676-2)
 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun - (37900)
 §233 KUB-AU Revidering av Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 

indexreglering - (KUB 16-676-1)

Expedieras till 
Barnomsorgshandläggare

Förskolechefer

Kommunfullmäktige
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Dnr: KUB 16-676

Tjänsteskrivelse - Revidering av Taxor och regler för 
barnomsorgen i Lekebergs kommun samt 
indexreglering
   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Inför 2017 har det maxtaxebaserade inkomstbeloppet höjts till 45 
390 kr/mån. Av den anledningen behöver ”Taxor och regler för barnomsorgen i 
Lekebergs kommun” revideras. Kultur- och bildningsnämnden föreslår dessutom 
kommunfullmäktige att maxtaxan i fortsättningen ska följa det av Skolverket 
fastställda inkomstbeloppet som följer SCB:s beräkningar.

1 Bakgrund
För att kompensera kommunerna för den minskade intäkten infördes ett statsbidrag 
som regleras i Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.

Lekebergs kommun har sedan 2002 tillämpat bestämmelser om maxtaxa inom 
barnomsorgen. Beslut fattades 2001 av KF, § 101. Maxtaxan innebär att kommunen 
fastställer ett max tak för avgift i barnomsorgen i enlighet med Skolverket. 
Kommunen erhåller i och med detta statsbidrag som täcker de resterande 
kostnaderna för barnomsorgsplatsen. Detta sker genom en ansökan om statsbidrag 
hos Skolverket. 

Från och med 1 juli 2015 indexregleras inkomsttaket årligen inför kommande 
bidragsår vilket innebär att maxbeloppet som en vårdnadshavare ska betala för sin 
barnomsorg varierar. 

I revideringen av ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” justeras 
även avsnittet öppettider då kommunen inte längre erbjuder nattomsorg eller 
omsorg på obekväm arbetstid efter ett beslut i nämnden 160420. Detta innebär att 
informationen om öppettider gällande denna typ av barnomsorg tas bort ut 
dokumentet. 

2 Analys
Inkomsttaket för 2017 beräknas uppgå till 45 390 kr/mån vilket är högre än 
föregående år, maxtaxan har därför höjts utifrån denna siffra. Detta indexregleras 
hos Skolverket automatiskt utifrån SCBs beräkning av de slutgiltiga bidragsramarna. 

Dokumentet ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” reviderades 
inför 2016 men då inget beslut kring att följa indexregleringen togs behöver 
dokumentet revideras med nya belopp. 
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3 Slutsats
Kommunens ansökan om statsbidrag för maxtaxereglerade belopp skall inkomma till 
skolverket i februari varje år. Detta innebär att maxtaxan bör regleras på 
decembernämnden för att ge skälig frist för förvaltningen att skicka in ansökan. Det 
underlättar även för medborgarna i kommunen som nyttjar barnomsorgen om 
regleringen sker regelbundet vid samma tid på året. Att möjliggöra för förvaltningen 
att indexreglera maxtaxan för barnomsorgen förenklar förvaltningen arbete. 

Sker indexreglering automatiskt i enlighet med Skolverkets reglering skulle beslut på 
nämnden inte behöva fattas årligen varför kultur- och bildningsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar om att maxtaxan i kommunen indexregleras utifrån 
Skolverkets årliga uppräkning.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 
1. antar ”Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun” från och med 
170101.
2. föreslår kommunfullmäktige att avgiftstaket för maxtaxa inom förskola, fritidshem 
och pedagogisk omsorg årligen justeras utifrån Skolverkets fastställda belopp. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin SYSTEM
Förvaltningschef Handläggare
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Avsägelse från politiskt uppdrag

§8

KS 17-137
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Fyllnadsval som ersättare i kommunstyrelsen

§9

KS 17-138

   

Sida 99 av 125



Svar på motion om giftfri förskola

§10

KS 14-208
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Svar på motion om giftfri förskola (KS 14-208)
Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs kommun. I 
motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att 
utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att motionen ses som bifallen då den intention som motionen framför har påbörjats även om alla 
delar inte är helt uppfyllda ännu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om giftfri förskola - (36250)
 Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola - (38116)
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-1)
 KUB §57/2015 Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande motionen En giftfri 

miljö i förskolan - (KS 14-208-9)
 Yttrande avseende en giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-8)
 §31 KSAU Svar på motion om giftfri förskola - (KS 14-208-10)
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §31

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman

Page 2 of 3Sida 111 av 125



Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§31 - Svar på motion om giftfri förskola (KS 14-208)
Ärendebeskrivning
Marita Johansson (MP) inkom i april 2014 med en motion om giftfri förskola i Lekebergs kommun. I 
motionen föreslår Marita Johansson (MP) att kommunfullmäktige uppdrar till ansvarig nämnd att 
utreda en eventuell sanering av gifter i kommunens förskolor. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att motionen ses som bifallen då den intention som motionen framför har påbörjats även om alla 
delar inte är helt uppfyllda ännu.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. bifaller därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om giftfri förskola - (36250)
 Yttrande - Svar på motion om giftfri förskola - (38116)
 Motion - Motion giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-1)
 KUB §57/2015 Synpunkter från kultur-och bildningsnämnden gällande motionen En giftfri 

miljö i förskolan - (KS 14-208-9)
 Yttrande avseende en giftfri miljö i förskolan - (KS 14-208-8)
 Yttrande  över motion om giftfri miljö i förskolan från Sydnärkes miljönämnd - (KS 14-208-3)
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Svar på motion om utredning av Lindens servering

§11

KS 16-110
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 1 (2)

Dnr: KS 16-110

Tjänsteskrivelse – Svar på motion om utredning av 
Lindens servering
   

Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att 
kommunfullmäktige ska besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva 
och använda Lindens matsal.

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 15 februari 2016 om reduceringar. I 
denna reducering låg nedläggning av serveringen på äldreboenden Linden. 

Lekebergs alliansen uppdrog under vintern 2016 till kommundirektören att utreda 
alternativa lösningar för serveringen. Detta uppdrag gav kommundirektören vidare 
till näringslivs- och utvecklingschefen. Uppdraget bestod i att utreda lokalens 
ändamål i enlighet med förslaget om "Mötesplats Storgatan". Utredningen skulle ske 
i dialog med kultur- och fritidschefen och det arbete som pågår kring kulturarenor i 
Lekeberg. Utredningen skulle även harmonisera med övriga utvecklings/byggnations 
projekt i kommunen. Utredningen skulle även omfatta hur verksamheten ska 
koordineras utifrån ett helhetsperspektiv. 

Näringslivs- och utvecklingschefen presenterade utredningen för Lekebergs alliansen 
under våren och den 11 november 2016.

2 Analys
Utredningen kommer fram till att det idag inte finns någon aktör som utifrån rådande 
grundförutsättningar vill eller har möjlighet att driva Lindens servering vidare. Både 
kommunala och ideella verksamheter har kontaktats. Svenska kyrkan kommer att 
driva verksamhet en dag i veckan till och med december 2016, därefter upphör 
serveringen. Kommunens olika verksamheter drog tillbaka sina respektive förslag på 
grund av osäkert läge och att det är för resurskrävande. Intresse för dialog framöver 
finns dock, givet andra förutsättningar. Slutsatsen av utredningen är att Lindens 
servering i nuläget är i för dåligt skick för att någon ska ha intresse av att driva 
serveringen inom ramen för det som krävs från Miljö- och hälsoskyddshåll. 

Utifrån rådande grundförutsättningar för god livsmedelshygien för äldre finns det i 
dagsläget ingen aktör som vill eller har möjlighet att driva serveringen. Detta är 
förstås något man nogsamt bör se över om man ämnar åtgärda och återinföra 
servering på Linden igen framöver. Lokalerna i övrigt bör beaktas som en tillgång i 
kommunens fortsatta arbete med att säkerställa att alla verksamheter har 
ändamålsenliga lokaler. Flera goda förslag till verksamheter har inkommit och bör 
beaktas i ett nästa steg.  
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Tjänsteskrivelse 2017-02-07 2 (2)

Dnr: KS 16-110

3 Slutsats
En utredning av Lindens servering är redan genomförd, vilket var intentionen med 
motionen, vilket innebär att motionen bör ses som bifallen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar förslag till svar
2. anser därmed motionen bifallen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Andréasson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-02-14

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om  utredning av Lindens servering - (KS 16-110-4)
 Svar på motion - (40122)
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-1)
 §23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-2)
 §30 KSAU Svar på motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-5)
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Protokoll 2017-02-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §30

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-02-06

Datum för överklagan 2017-02-08 till och med 2017-03-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-02-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till svar

2. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - (40122)
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-1)
 §23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-2)
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Anmälan av ny motion - "Meröppet" bibliotek 

§12

KS 16-694
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Anmälan av nytt medborgarförslag om insatser för äldres hälsa 
och aktiviteter för äldre i Lekebergs kommun

§13

KS 17-109
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Flytt av kommunfullmäktiges sammanträde 26 april

§14
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