
Protokoll 2016-02-29

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:15 Hidinge skola  

Ej tjänstgörande ersättare
Lena Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C) ersätter Kent Runesson 
(C)
Leif Göransson (C) ersätter Astrid Söderquist (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M) ersätter Britt 
Åhsling (M) (ordförande)
Marita Johansson (MP) ersätter Pia-Lotta 
Frohman (MP)
Olle Leijonborg (FL) ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare), ersätter 
Conny Boman (C)
Kenneth Hagström (S)
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Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-27

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Ulla Kristina Fintling Gerry Milton

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-02-29

Datum för överklagan 2016-03-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Ändring av dagordning
§3 Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och bildningsnämnden
§4 Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och bildningsnämnden
§5 Upphörande av kompletteringstrafik
§6 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
§7 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till kommunala tillgänglighetsrådet
§8 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
§9 Allmänt reglemete för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
§10 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
§11 Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
§12 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
§13 Utbetalning av partistöd för 2016
§14 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan
§15 Svar på motion - Höjning av vägbidrag
§16 Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag

§17 Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på 
äldreboenden i Lekeberg

§18 Anmälan av nytt medborgarförslag om ökad medborgardialog
§19 Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror

§20 Anmälan av nytt medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-
Gropen

§21 Anmälan av nytt medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun
§22 Meddelanden
§23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering
§24 Anmälan av motion  om offentliga handlingar till nämndsammanträden
§25 Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering
§26 Val av ledamot och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§27 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut
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§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 2 mars kl. 16.00.

Förslag till beslut
Ulla Kristina Fintling (C) och Gerry Milton (SD) utses till justerare med Jonas Hellberg (M) och Kerstin 
Leijonborg (FL) som ersättare.

Beslut
Ulla Kristina Fintling (C) och Gerry Milton (SD) utses till justerare med Jonas Hellberg (M) och Kerstin 
Leijonborg (FL) som ersättare.
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§2- Ändring av dagordning
Ärendebeskrivning
Efter utskick har följande ärenden tillkommit:

21. Anmälan av motion om utredning av Lindens servering (KS 16-110)

22. Anmälan av motion om offentliga handlingar till nämndsammanträden (KS 16-113)

23. Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering (KS 16-111).

Dessa ärenden har funnits att tillgå i Meetings sedan morgonen.

Innan mötet inkom en ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om genomförande av 
kommunfullmäktigebeslut och en avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden. Den nya motionen får dagordningsnummer 25 och Berts avsägelse behandlas i 
två ärenden, som nummer 3 och som 24.

Beslut
Ordförandes förslag till förändringar i dagordningen godkänns.
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§3 - Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden (KS 15-810)
Ärendebeskrivning
Anna Wiktorsson (S) avsäger sig sin plats som ledamot i kultur- och bildningsnämnden i en skrivelse 
daterad 10 december 2015. Anna Wiktorsson (S) utsågs till ledamot av kommunfullmäktige den 21 
september 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Wiktorssons (S) avsägelse som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Wiktorssons (S) avsägelse som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och bildningsnämnden

Expedieras till 
Anna Wiktorsson (S)

Kultur- och bildningsnämnden
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§4 - Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden (KS 16-114)
Ärendebeskrivning
Bert Karlsson (S) inkom den 29 februari 2016 med en avsägelse som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bert Karlssons (S) avsägelse som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och bildningsnämnden

Expedieras till 
Bert Karlsson (S)

Kultur- och bildningsnämnden
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§5 - Upphörande av kompletteringstrafik (KS 14-238)
Ärendebeskrivning
Vid skatteväxlingen av kompletteringstrafiken inkluderades det mesta som har med kollektivtrafik att 
göra förutom kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och syftet är att ge boende i områden 
som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 

Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av kompletteringstrafiken och föreslår att 
Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bilfall till kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Leijonborg (FP) yrkar på återremiss med motivering att en grundligare utredning måste göra 
av kostnaderna för kompletteringstrafiken.

Propositionsordning

Ordförande redovisar i vilken ordning yrkandena kommer att läggas fram, först kommer yrkandet om 
återremiss behandlas. Förslag till propositionsordning godkänns.

Ordförande börjar med att ställa yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Ordförande frågade därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsen förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.

Reservation

Fredrik Steckl (SD) reserverar sig mot beslutet. Kerstin Leijonborg (FL) och Olle Leijonborg (FL) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletteringstrafik
 Bilaga - Statistik och kostnader för 2015
 §34 Upphörande av kompletteringstrafik

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen
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§6 - Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun (KS 14-528)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) rörande tröskelvärdet för 
direktupphandling samt dokumentationsplikten vid direktupphandling uppdateras berörd 
Upphandlingspolicy.

Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska ändå göras, exempelvis genom offertförfrågan till möjliga leverantörer. 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan 
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för 
tillfället gällande tröskelvärdet, lågt värde.

Gränsvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) motsvarar 28 procent av det tröskelvärde 
som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 505 800 
kronor. Vid direktupphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transport samt posttjänster (LUF) är motsvarande värde högst 26 procent av det tröskelvärde som 
uppgår till 3 612 854 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 939 342 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) och Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 §35 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy
 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen
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§7 - Namnbyte från Kommunala handikapprådet till kommunala 
tillgänglighetsrådet (KS 16-22)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige byte 
namn på rådet till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thostensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Namnnbyte Kommunala handikapprådet
 Protokollsutdrag från Kommunala Handikapprådet
 §38 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala tillgänglighetsrådet

Expedieras till 
Kommunala tillgänglighetsrådet
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§8 - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KS 16-32)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige anta 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thostensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 §39 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet

Expedieras till 
Kommunala tillgänglighetsrådet
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§9 - Allmänt reglemete för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. 

Revideringen föreslås med anledning av att kommunstyrelsen önskar införa ett folkhälsoutskott samt 
få möjlighet att till dessa sammanträden kalla ledamöter från andra nämnder i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder I 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till reglementet med ändringsyrkandet att det under 7 § ska stå 
Kommunstyrelsen ska också inrätta ett folkhälsoutskott i stället för Kommunstyrelsen får också 
inrätta ett folkhälsoutskott.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i

Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden
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Lennart M Petterson (S) yrkar på en ändring i reglementets § 20 att kallelsen ska skickas senast sju 
dagar före sammanträdet, istället för dagens fem dagar. Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Lennart 
M Petterssons (S) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande redovisar i vilken ordning yrkandena kommer att läggas fram och kommunfullmäktige 
godkände den föreslagna propositionsordningen.

Ordförande börjar med att fråga om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lennnart M 
Petterssons (S) ändringsyrkande och finner och kommunfullmäktige beslutat enligt Lennart M 
Pettersons (S) ändringsyrkande.

Ordförande frågade därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Anteckning

Ordförande ajournerade mötet mellan 19.30-19.35 samt mellan 19.40-19.45.

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med ändringsyrkandet från Håkan Söderman (M) i reglementets § 7 samt 
Lennart M Petterssons (S) ändringsyrkande i reglementets § 20. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
 §40 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen
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§10 - Miljöpolicy för Lekebergs kommun (KS 15-576)
Ärendebeskrivning
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en giltighet till 2015-
12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade Miljöpolicy 2008-2010 som 
styrning för kommunens arbete med att verka för ett hållbart samhälle.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås att mål 
relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och styrsystem MER-planen 
från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att poängtera vissa miljömål och för att 
fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av 
kommunens verksamheter, föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Miljömålsprogrammet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Miljömålsprogrammet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Miljöpolicy för Lekebergs kommun
 Miljöpolicy 2016-2021
 §41 Miljöpolicy för Lekebergs kommun

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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§11 - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 (KS 15-804)
Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med kulturplanen som 
utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av planen. Kultursamverkansmodellen 
infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell kulturpolitisk reform som innebär att 
regionerna/landstingen fördelar kulturmedel som tidigare fördelades direkt av staten. De 
verksamheter som berörs på regional nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt filmkulturell verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) och Lennart M Petterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
 KUB § 153/2015 Regional kulturplan för Örebro län
 KUB Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019
 §42 Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019

Expedieras till 
Region Örebro län
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Kultur- och bildningsnämnden
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§12 - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 (KS 15-803)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från 
kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 
2 och 3 finns. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
 KUB § 156/2015 Ej verkställda beslut för kultur- och bildningsnämnden, kvartal 2 och 3, 2015
 Tjänsteskrivelse KUB - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 

2015
 VON §50 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON §73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

3, 2015
 §43 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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§13 - Utbetalning av partistöd för 2016 (KS 16-38)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd samt 
mandatstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat.

Beräkningsgrunder:
Prisbasbelopp för 2016 44 300 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti = 4430
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat = 6645

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
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Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2016
 §44 Utbetalning av partistöd för 2016

Expedieras till 
Samtliga gruppledare

Kommunstyrelseförvaltningen
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§14 - Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan (KS 14-438)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i Mullhyttan. I 
motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron över Kvarndammen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får uppdrag att uppföra belysning I 
anslutning till gångbron vid Kvarndammen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 Motion - Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 Svar på motion - skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 §45 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen
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§15 - Svar på motion - Höjning av vägbidrag (KS 14-607)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt bidrag till 
vägsamfälligheter.
Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten (Trafikverket) beslutade 
kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom vägsamfälligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte genomför förändringar enligt förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion avseende höjt vägunderhållsbidrag
 Motion - vägbidrag (Framtidspartiet)
 Svar på motion - höjning av det kommunala bidraget för vägsamfälligheter
 §46 Svar på motion - Höjning av vägbidrag

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen
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§16 - Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag (KS 14-608)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende förenklad utbetalning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget i motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter
 Motion - utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter (Framtidspartiet)
 Svar på motion avseende förenklad rutin för utbetalande av kommunalt bidrag till 

vägsamfälligheter.
 §47 Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag
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§17 - Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om 
trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg (KS 16-73)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) och Maria Larsson (FL) föreslår i en motion att trådlöst nätverk ska installeras 
på äldreboendena i Lekeberg.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion från Kerstin Leijonborg (L) om trådlöst nätverk på äldeboenden i 

Lekeberg
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
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§18 - Anmälan av nytt medborgarförslag om ökad 
medborgardialog (KS 15-761)
Ärendebeskrivning
Rasmus Axelsson i Kvistbro föreslår i ett medborgarförslag, daterat den 24 november 2015, att 
Lekebergs kommun bland annat ska utreda hur kommunen kan förbättra sin medborgardialog samt 
löpande redovisa vilka projekt och utredningar som pågår inom Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om ökad medborgardialog
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om  ökad medborgardialog

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Rasmus Axelsson
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§19 - Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror 
(KS 15-751)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg, Fjugesta, föreslår i ett medborgarförslag daterat den 24 november 2015 att 
kommunen ska köpa in cykelkärror för väntjänsten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om inköp av cykelkärror
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om inköp av cykelkärror

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Per-Erik Nordberg
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§20 - Anmälan av nytt medborgarförslag om bänkar längs med 
järnvägen Fjugesta-Gropen (KS 15-752)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg föreslår i ett medborgarförslag, daterat den 24 november 2015, att bänkar ska 
sättas ut längs med järnvägen mellan Fjugesta och Gropen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-Gropen
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-Gropen

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Per-Erik Nordberg
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§21 - Anmälan av nytt medborgarförslag om julbelysning i 
Lekebergs kommun (KS 15-812)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg, Fjugesta, föreslår i ett medborgarförslag daterat den 22 december 2015 att 
julbelysning ska uppföras vid infarten till Fjugesta från väg 204 samt i Mullhyttan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun
 Bilaga till medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Per-Erik Nordberg
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§22- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Anmälningar
 Beslut om  flytt av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i februari

 KUB §2/2016 Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs kommun

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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§23 - Anmälan av 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 överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av motion
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§24 - Anmälan av motion  om offentliga handlingar till 
nämndsammanträden (KS 16-113)
Ärendebeskrivning
Jette Bergström (S) m.fl. föreslår i en motion, inlämnad den 26 februari 2016, att alla förtroendevalda 
får tillgång till alla styrelser- och nämnders offentliga handlingar som distribueras via kommunens 
valda elektroniska system (Meetings).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av ny motion
 Motion från Jette Bergström (S) m.fl. om offentliga handlingar till nämndsammanträden

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§25 - Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens 
matservering (KS 16-111)
Ärendebeskrivning
Gunilla Pihlblad (S) har inkommit med en enkel fråga till Wendla Thorstensson (C). Enligt 
arbetsordningen ska en fråga vara skriftlig och underskriven av ledamoten. Svaret på frågan behöver 
inte vara skriftligt.

Kommunstyrelsens ordförande, Wendla Thorstensson (C), besvarade frågan vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas och frågan besvarades vid 
sammanträdet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Enkel fråga
 Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering
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§26 - Val av ledamot och ersättare till kultur- och 
bildningsnämnden (KS 16-115)
Ärendebeskrivning
Anna Wiktorsson (S) och Bert Karlsson (S) har i tidigare paragraf fått sina avsägelser som ledamot 
respektive ersättare i kultur- och bildningsnämnden godkända. Därför måste ny ledamot och 
ersättare utses till kultur- och bildningsnämnden.

Beslut
Kommunfulläktige utser

1. Bert Karlsson (S) till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden efter Anna Wiktorsson (S)

2. Gunilla Pihlblad (S) till ny ersättare i kultur- och bildningsnämnden efter Bert Karlsson (S).

Expedieras till 
Bert Karlsson (S)

Gunilla Pihlblad (S)

Kultur- och bildningsnämnden
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§27 - Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande 
av kommunfullmäktiges beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 med 
en motion. I motionen föreslår Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. att redovisning av ej genomförda 
kommunfullmäktigebeslut ska ske.

Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges beslut

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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