
Protokoll 2019-11-25

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-21:15 Hidinge skola Location  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Gustav Olofsson (T.f Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Britt Åhsling (M) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Henrik Hult (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L) §§83-96, §§98-127
Pernilla Marberg (SD)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Marcelos Doverholt (C)  ersätter Liselotte 
Laurén (C)
Caroline Pellrud (C)  ersätter Peter 
Sahlqvist
Håkan Trygg (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Jonas Nilsson (S)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Margareta Thorstensson (C)
Conny Boman (C)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§83-127

Ordförande _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl (S)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl (S) Elin Nilsson (L)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-25

Datum för överklagan 2019-11-28 till och med 2019-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§83 Val av justerare

§84 Anmälan av motioner och medborgarförslag

§85 Motion från Liberalerna om säker skolväg

§86 Motion från Moderaterna om att införa "måltidsvän" inom Lekebergs kommun

§87 Interpellationer och enkla frågor

§88 Information från revisorerna

§89 Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019

§90 VA-taxa 2020

§91 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

§92 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

§93 Skattesats för allmän kommunalskatt 2020

§94 MER-plan 2020 med plan för 2021-2022

§95 Handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar

§96 Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 (Kyrkvägen)

§97 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019

§98 Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

§99 Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd

§100 Avsägelser

§101 Avsägelse från samtliga uppdrag i Lekebergs kommun från Wendla Thorstensson (C)

§102 Avsägelse från uppdrag i Lekebergs kommun från Johan Niklasson (C)

§103 Avsägelse från uppdrag i Lekebergs kommun från Annica Zetterholm (C)

§104 Valärenden

§105 Val till kommunfullmäktiges valberedning

§106 Val till kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022

§107 Val av kommunalråd

§108 Val till socialnämnden

§109 Val till kultur- och bildningsnämnden

§110 Val till Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB

§111 Val till Sydnärkegruppen

§112 Val till Sydnärkes IT-nämnd

§113 Val till Sydnärkes lönenämnd
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§114 Val till Sydnärkes kommunalförbund

§115 Val till styrelsen för Vätternvatten AB

§116 Val av ombud till Kommuninvests årsstämma

§117 Val av ombud till Lekebergs Bostäders AB bolagsstämma

§118 Val av ombud till Lekebergs Kommunfastigheters AB bolagsstämma

§119 Val av ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB boladsstämma

§120 Val av ombud till Småkom föreningsstämma

§121 Val till krisledningsnämnden

§122 Val till taxe- och avgiftsnämnden

§123 Val till valnämnden

§124 Val av nämndeman till Örebro Tingsrätt

§125 Val till Lekebergs kommuns revisorer

§126 Val av Lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, 
Lekebergsbostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB

§127 Meddelande för kännedom
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§83 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, samt ersättande justerare bör utses att justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

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

Förslag på dag och tid för justering är torsdagen den 28 november kl. 15:00 på kommunhuset i 
Fjugesta.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Anette Bergdahl (S) och Elin Nilsson (L) till justerare av dagens protokoll 
med Johan Niklasson (C) och Gerry Milton (SD) som ersättare. 

Protokollet justeras torsdagen den 28 november kl. 15:00 på kommunhuset i Fjugesta.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§84 - Anmälan av motioner och medborgarförslag
Ärendebeskrivning

Under denna punkt anmäls motioner och medborgarförslag.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§85 - Motion från Liberalerna om säker skolväg (KS 19-809)
Ärendebeskrivning

Liberalerna har inkommit med en motion om säker skolväg den 25 november 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld. 

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld. 

Beslutsunderlag
 Motion från Liberalerna om säker skolväg - (KS 19-809-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§86 - Motion från Moderaterna om att införa "måltidsvän" inom 
Lekebergs kommun (KS 19-812)
Ärendebeskrivning

Motion inlämnad av John Hägglöf (M) vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2019 
om att införa "måltidsvän" inom Lekebergs kommun. 

Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen anmäld. 

Beslutsunderlag
 Motion från Moderaterna om att införa måltidsvän i Lekebergs kommun - (KS 19-812-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§87 - Interpellationer och enkla frågor
Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor

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

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

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

Interpellationer

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

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige frångår ärendet.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Caroline Elfors (M) och Berth Falk (S) uttalar sig över enkel fråga från Caroline Elfors (S) angående 
information om ombyggnation av Hidinge skola. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Beslut

Kommunfullmäktige frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till kultur- och bildningsnämndens ordförande angående ombyggnation av 

Hidinge skola - (KS 19-808-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§88 - Information från revisorerna
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (KS 19-

669-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§89 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 (KS 19-739)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019

Yrkande

Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för Lekebergs kommun 2019 - (KS 19-739-3)
 Prognos 3 för Lekebergs kommun - (KS 19-739-1)
 §192 KS Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 - (KS 19-739-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§90 - VA-taxa 2020 (KS 19-740)
Ärendebeskrivning

Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed höjdes 
VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.

Under 2020 beräknas VA-kostnaderna att öka med 925 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är till 
största delen ökade kapitalkostnader avseende främst investeringen i det sk Örebrovattnet. 
Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 %.

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år 
till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad och förblir 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid 
nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

Höja VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt följande:

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år.
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Yrkanden 

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

Höja VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt följande:

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år.
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2020 - (81258)
 §193 KS VA-taxa 2020 - (KS 19-740-2)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§91 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter (KS 19-
723)
Ärendebeskrivning

Med det nya kommunala ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Ärendet har behandlats i Socialnämnden och där föreslås kommunfullmäktige att anta bifogat 
förslaget till taxa och avgifter om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag:
- Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag.
2. taxan gäller från och med 1 december 2019. 

Beslut

Kommunfullmäktige
1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag.
2. taxan gäller från och med 1 december 2019. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. - (80903)
 §78 SON Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-1)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-2)
 §194 KS Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§92 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (KS 
19-686)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade 23 september 2019 föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå 
och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Motivet till en ny miljöbalkstaxa är både en samsyn i landet för en mer likriktad taxa samt att den ska 
vara behovsstyrd. Taxeförslaget är dessutom uppdaterad med de nyaste prövningskoderna enligt 
miljöprövningsförordningen. I taxeförslaget ingår både Miljöbalkstaxan samt taxebilaga 1,2 och 3.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Miljöbalkstaxa
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. Antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område - (80043)
 Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område - (KS 19-686-1.1)
 Taxebilaga 1 - (KS 19-686-1.4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Taxebilaga 2 - (KS 19-686-1.3)
 Taxebilaga 3 - (KS 19-686-1.2)
 §195 KS Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - (KS 19-686-3)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§93 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 (KS 19-663)
Ärendebeskrivning

Fastställande av 2020 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir 
oförändrad 2020. Skattesatsen 2019 är 22:43 kronor och blir således densamma 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020,  Lekebergs kommun - (KS 19-

663-2)
 §173 KS Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 - (KS 19-663-3)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§94 - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 (KS 19-337)
Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2020 med ekonomisk plan 2021-2022” finns kommunfullmäktiges mål 
som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till mål och budget för 2020 med plan för 2021-2022 tagits fram.

Målen är desamma som 2019 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2022 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2020 års ekonomiska resultat budgeteras till 15 756 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.

Yrkanden 

Wendla Thorstensson (C), Berth Falk (S), Johan Niklasson (C), Håkan Trygg (S), Annica Zetterholm 
(C) och Diana Olsén (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas 
förslag till budget för 2020 samt att målformuleringen under punkt 3.2 istället lyder enligt följande: 
Alla barn och elever har rätt att få såväl pedagogisk hjälp som den utrustning som krävs för att nå 
maximala resultat utifrån sina egna förutsättningar. 

Elin Nilsson (L), Pia Frohman (MP) yrkar bifall till M, KD, MP och L:s budgetförslag för 2020. 

Page 20 of 58



Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till M, KD, MP och L:s budgetförslag för 2020 samt att det läggs till en 
ny indikator under 3:2 om som lyder "Familjecentralen öppnar". 

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Framtidspartiets budgetförslag för 2020. 

Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag för 2020. 

Propositionsordning 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till MER-plan och ekonomisk plan 2021-2022, enligt 
punkt 1 i förslaget till beslut, och föreslår att de fyra inkomna budgetförslagen ställs mot varandra. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen och finner så. 

Ordförande ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar 
majoritetens (C+S) förslag till MER-plan för 2020 och ekonomisk plan 2021-2022. 

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med förslaget till beslut 
gällande punkt 2, 3 och 4 och finner att kommunfullmäktige gör så. 

Beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.

Reservationer 

Håkan Söderman (M), Caroline Elfors (M), John Hägglöf (M), Britt Åhsling (M), Jonas Hansen (KD), 
Ulrika Ingvarsson (KD), Pia Frohman (MP) och Elin Nilsson (L) reserverar sig till förmån för M, KD, MP 
och L:s budgetförslag. 

Kerstin Leijonborg (FL) och Stefan Elfors (FL) reserverar sig till förmån för Framtidspartiets 
budgetförslag.
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Pernilla Marberg (SD) och Gerry Milton (SD) reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas 
budgetförslag. 

Mötet ajourneras 20:28. 
Mötet återupptas kl. 20:42.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 - (81262)
 MER-plan 2020 med planåren 2021-2022 för Lekebergs kommun - (81309)
 Uppdaterad MER-plan 2020-2022 från M, MP, KD, L - (KS 19-337-11)
 Budgetförslag FL 2020-2022 - (KS 19-337-9)
 Budgetförslag 2020 från Sverigedemokraterna (SD) - (KS 19-337-8)
 §196 KS MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 för Lekebergs kommun - (KS 19-337-10)
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§95 - Handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar (KS 19-
505)
Ärendebeskrivning

Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap och totalförsvar 
under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs kommun arbetar för att förebygga 
samhällsstörningar och förbereder sig att hantera händelser.
Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga ersättningarna 
enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar.

 

Beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (81022)
 Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (KS 19-505-4)
 §205 KS Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar - (KS 19-505-3)
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§96 - Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 
(Kyrkvägen) (KS 19-465)
Ärendebeskrivning

2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del av Kyrkvägen 
införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som avses är sträckan mellan 
korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, i syfte att knyta 
ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överta väghållaransvaret för den, i Detaljplan för Lekebergskolan 
2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs kommun. 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överta väghållaransvaret för den, i Detaljplan för Lekebergskolan 
2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övertagande av väghållaransvar - väg 524 (Kyrkvägen) - (80384)
 Avtal om väghållaransvar - del av väg 524 i Lekebergs kommun (kyrkvägen) - (78725)
 §201 KS Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 (Kyrkvägen) - (KS 19-465-4)
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§97 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 2, 2019 (KS 19-637)
Ärendebeskrivning

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

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv. 

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - (KS 

19-637-4)
 Tjänsteskrivelse (SON) - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (KS 19-637-1)
 §204 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - (KS 19-637-

5)
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§98 - Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd (KS 19-614)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över
reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till att ett arbete med att alla reglementen med tillhörande 
samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har konstaterats 
att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. Det förslag som 
tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de andra 
gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika 
samarbetena.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av ekonomicheferna och de administrativa cheferna i de 
samarbetande kommunerna och antogs av IT-nämnden den 23 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som därmed 
innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022)
3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga kommuner också godkänner 
reglementet

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som därmed 
innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022)
3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga kommuner också godkänner 
reglementet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnd - (KS 19-614-5)
 Förslag till Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - (80075)
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 §198 KS Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - (KS 19-614-7)
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§99 - Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-
nämnd (KS 18-839)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd.

Ordförandeskapet i nämnden har tidigare roterat årligen mellan de olika medlemskommunerna i en 
särskilt angiven ordning. Under 2019 har ordförandeskapet innehafts av Hallsbergs kommun och vice 
ordförandeskapet av Laxå kommun.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att anta det nya reglementet för IT-nämnden 
innebär detta att det roterande ordförandeskapet tas bort. Av det nya reglementet framgår istället 
att ordförande och vice ordförande väljs av fullmäktige i Lekebergs kommun för hela 
mandatperioden.

Som en konsekvens av det reviderade reglementet för Sydnärkes IT-nämnd behöver därför valet av 
ordförandeskap i nämnden tas om av kommunfullmäktige så att valet gäller för resten av 
innevarande mandatperiod.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer

Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo Rudolfsson, Laxå kommun, till vice 
ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för åren 2020 - 2022.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer

Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo Rudolfsson, Laxå kommun, till vice 
ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för åren 2020 - 2022.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd - (81256)
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§100 - Avsägelser

Page 29 of 58



Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§101 - Avsägelse från samtliga uppdrag i Lekebergs kommun från 
Wendla Thorstensson (C) (KS 19-707)
Ärendebeskrivning

Wendla Thorstensson (C) har avsagt sig samtliga uppdrag i Lekebergs kommun. Nedan redovisas en 
sammanställning av hennes samtliga uppdrag under nuvarande mandatperiod.

Brottsförebyggande råd Ordförande
Business Region Örebro Representant
E-18 gruppen Representant
Folkhälsoutskott Ordförande
Hjälmarens vattenvårdsförbund Representant
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande
Kommunalråd och Oppositionsråd Kommunalråd
Kommunbygderådet Representant
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommuninvest Ombud Ombud
Kommunstyrelsen Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Krisledningsnämnd Ledamot
LEADER (Mellansjölandet) Ombud
Lekebergs kommunala Holdingbolag AB Ordförande
Lekebergs Kommunfastigheters AB bolagsstämma Ombud
LekebergsBostäders AB bolagsstämma Ombud
Regionalt samverkansråd Ledamot
SmåKom Ombud
Kommunassurans Syd Försäkrings AB årsstämma Ombud
Sydnärkegruppen Ledamot
Sydnärkes IT-nämnd Ledamot
Sydnärkes Kommunalförbund Ledamot
Sydnärkes Lönenämnd Ledamot
Vätternvatten AB Ledamot

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Wendla Thorstenssons (C) avsägelse från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i 
Lekebergs kommun
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2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020
3. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Wendla Thorstensson (C)

Beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner Wendla Thorstenssons (C) avsägelse från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i 
Lekebergs kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020
3. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Wendla Thorstensson (C)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - avsägelse från uppdrag - (81331)
 Avsägelse från uppdrag - Wendla Thorstensson (C) - (KS 19-707-1)
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§102 - Avsägelse från uppdrag i Lekebergs kommun från Johan 
Niklasson (C) (KS 19-769)
Ärendebeskrivning

Johan Niklasson (C) har inkommit med en avsägelse av nedanstående politiska uppdrag i Lekebergs 
kommun från och med 1 januari 2020:

Ordförande i socialnämnden
Ordförande i socialnämndens arbetsutskott
Ledamot i taxe- och avgiftsnämnden
Ledamot i specifika samverkansrådet för social välfärd och vård

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. beviljar Johan Niklassons (C) avsägelser från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i Lekebergs 
kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020

Beslut

Kommunfullmäktige

1. beviljar Johan Niklassons (C) avsägelser från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i Lekebergs 
kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - avsägelse från politiska uppdrag från Johan Niklasson (C) - (81893)
 Avsägelse från uppdrag - Johan Niklasson (C) - (KS 19-769-1)
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§103 - Avsägelse från uppdrag i Lekebergs kommun från Annica 
Zetterholm (C) (KS 19-797)
Ärendebeskrivning

Annica Zetterholm (C) har inkommit med en avsägelse av nedanstående uppdrag i Lekebergs 
kommun från och med 1 januari 2020. 

1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämnden
1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott 
Ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
Ledamot i specifika samverkansrådet för kultur

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. beviljar Annica Zetterholms (C) avsägelser från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i Lekebergs 
kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. beviljar Annica Zetterholms (C) avsägelser från samtliga, ovan redovisade, uppdrag i Lekebergs 
kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag för Annica Zetterholm (C) - (KS 19-797-1)
 Tjänsteskrivelse- Avsägelse från uppdrag i Lekebergs kommun från Annica Zetterholm - 

(82012)
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§104 - Valärenden
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§105 - Val till kommunfullmäktiges valberedning (KS 18-817)
Ärendebeskrivning

Valberedningen består av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige. Bland 
ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att 
vara ledamöter.

Kommunfullmäktige har att upprätta fyllnadsval i valberedningen efter Annica Zetterholm (C) för 
tiden 2020-01-01 till och med att ny valberedning tillträder efter att nytt fullmäktige valts år 2022.  

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Henrik Hult (C) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden 2020-01-01 till och med att ny valberedning tillträder efter att nytt fullmäktige valts år 2022. 

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Henrik Hult (C) till ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för 
tiden 2020-01-01 till och med att ny valberedning tillträder efter att nytt fullmäktige valts år 2022. 
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§106 - Val till kommunstyrelse för mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-954)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta två fyllnadsval i kommunstyrelsen. Valen gäller ny ledamot i 
kommunstyrelsen samt ny ordförande i kommunstyrelsen efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 
2020-01-01 – 2022-12-31.

 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer 

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31

2. Lisa Schneider (C) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31

Beslut

Kommunfullmäktige väljer 

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i kommunstyrelsen för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31

2. Lisa Schneider (C) till ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31
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§107 - Val av kommunalråd (KS 18-1001)
Ärendebeskrivning

I Lekebergs kommun finns tre kommunalråd och ett oppositionsråd. Kommunfullmäktige har att 
förrätta fyllnadsval av kommunalråd efter Wendla Thorstensson (C). 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till kommunalråd för tiden 2020-01-01 - 2022-12-
31. 

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till kommunalråd för tiden 2020-01-01 - 2022-12-
31. 
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§108 - Val till socialnämnden (KS 18-956)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta i socialnämnden. Valen gäller ny ledamot samt ny ordförande i 
socialnämnden efter Johan Niklasson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till ordförande för socialnämnden för tiden 2020-
01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till ordförande för socialnämnden för tiden 2020-
01-01 - 2022-12-31.
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§109 - Val till kultur- och bildningsnämnden (KS 18-955)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval i kultur- och bildningsnämnden. Valen gäller ny 
ledamot samt ny 1:e vice ordförande i kultur- och bildningsnämnden efter Annica Zetterholm (C) för 
tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Anders Johansson (C) till 1:e vice ordförande i Kultur- och 
bildningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Anders Johansson (C) till 1:e vice ordförande i Kultur- och 
bildningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.
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§110 - Val till Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB (KS 18-
982)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta två fyllnadsval till Lekebergs Kommunala Holding AB. Valen 
gäller ny ordförande samt ny ledamot efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 till och 
med bolagsstämma 2023.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i Lekebergs kommunala holding AB för tiden 2020-01-01 till och 
med bolagsstämma 2023.

2. Astrid Söderquist (C) till ledamot i Lekebergs kommunala holding AB för tiden 2020-01-01 till och 
med bolagsstämma 2023.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i Lekebergs kommunala holding AB för tiden 2020-01-01 till och 
med bolagsstämma 2023.

2. Astrid Söderquist (C) till ledamot i Lekebergs kommunala holding AB för tiden 2020-01-01 till och 
med bolagsstämma 2023.
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§111 - Val till Sydnärkegruppen (KS 18-981)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i Sydnärkegruppen efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkegruppen för tiden 2020-01-01 – 
2022-12-31.

Beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkegruppen för tiden 2020-01-01 – 
2022-12-31.

Page 41 of 58



Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§112 - Val till Sydnärkes IT-nämnd (KS 18-973)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i Sydnärkes IT-nämnd efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkes IT-nämnd för tiden 2020-01-
01 – 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkes IT-nämnd för tiden 2020-01-
01 – 2022-12-31.

Page 42 of 58



Protokoll 2019-11-25

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§113 - Val till Sydnärkes lönenämnd (KS 18-972)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i Sydnärkes lönenämnd efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkes lönenämnd för tiden 2020-01-
01 – 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i Sydnärkes lönenämnd för tiden 2020-01-
01 – 2022-12-31.
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§114 - Val till Sydnärkes kommunalförbund (KS 18-979)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i Sydnärkes kommunalförbund efter 
Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Henrik Hult (C) till ledamot i Sydnärkes kommunalförbund för tiden 2020-
01-01 – 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Henrik Hult (C) till ledamot i Sydnärkes kommunalförbund för tiden 2020-
01-01 – 2022-12-31.
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§115 - Val till styrelsen för Vätternvatten AB (KS 18-989)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ledamot i styrelsen för Vätternvatten AB efter 
Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 till och med bolagsstämma 2023.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i styrelsen för Vätternvatten AB för tiden 
2020-01-01 till och med bolagsstämma 2023.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i styrelsen för Vätternvatten AB för tiden 
2020-01-01 till och med bolagsstämma 2023.
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§116 - Val av ombud till Kommuninvests årsstämma (KS 18-993)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse nytt ombud till Kommuninvests årsstämma efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Kommuninvests årsstämma för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Kommuninvests årsstämma för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.
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§117 - Val av ombud till Lekebergs Bostäders AB bolagsstämma 
(KS 18-1003)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse nytt ombud till Lekebergsbostäder ABs bolagsstämma efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Lekebergsbostäder ABs bolagsstämma 
för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Lekebergsbostäder ABs bolagsstämma 
för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.
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§118 - Val av ombud till Lekebergs Kommunfastigheters AB 
bolagsstämma (KS 18-1002)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse nytt ombud till Lekebergs kommunfastigheter ABs bolagsstämma 
efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Lekebergs kommunfastigeter ABs 
bolagsstämma för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Lekebergs kommunfastigeter ABs 
bolagsstämma för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.
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§119 - Val av ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
boladsstämma (KS 18-995)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse nytt ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
bolagsstämma efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
bolagsstämma för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings ABs 
bolagsstämma för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.
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§120 - Val av ombud till Småkom föreningsstämma (KS 18-1013)
Ärendebeskrivning

Småkom är ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra. De har för närvarande drygt 
70 medlemmar. Småkom arrangerar varje år en rikskonferens och har samtidigt sin föreningsstämma 
i samband med rikskonferensen. 

Kommunfullmäktige har att utse nytt ombud till Småkoms föreningsstämma efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Småkoms föreningsstämma för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Niklasson (C) till ombud till Småkoms föreningsstämma för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.
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§121 - Val till krisledningsnämnden (KS 18-959)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta 2 fyllnadsval i krisledningsnämnden. Valen gäller ny ledamot i 
samt ny ordförande i krisledningsnämnden efter Wendla Thorstensson (C) samt en ersättare efter 
Astrid Söderquist (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Dessutom har kommunfullmäktige att utse en ordförande samt en vice ordförande i 
krisledningsnämnden för samma tidsperiod. 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer

1. Astrid Söderquist (C) till ledamot i krisledningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

2. Anders Johansson (C) till ersättare i krisledningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

3. Johan Niklasson (C) till ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-12-31.

4. Berth Falk (S) till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-12-31.

5. Håkan Söderman (M) till 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-
12-31.

 

Beslut

Kommunfullmäktige väljer

1. Astrid Söderquist (C) till ledamot i krisledningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

2. Anders Johansson (C) till ersättare i krisledningsnämnden för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

3. Johan Niklasson (C) till ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-12-31.
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4. Berth Falk (S) till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-12-31.

5. Håkan Söderman (M) till 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden för tiden 2019-11-25 – 2022-
12-31.
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§122 - Val till taxe- och avgiftsnämnden (KS 18-974)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ledamot i Taxe- och avgiftsnämnden efter Johan 
Niklasson (C) för tiden 2020-01-01 – 2022-12-31.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till ledamot i taxe- och avgiftsnämnden för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Annica Zetterholm (C) till ledamot i taxe- och avgiftsnämnden för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§123 - Val till valnämnden (KS 18-958)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att utse en ny ledamot samt 1:e vice ordförande i valnämnden efter Mait 
Edlund (S) för tiden 2019-11-25 - 2022-12-31. 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer Håkan Trygg (S) till 1:e vice ordförande i valnämnden för tiden 2019-11-25 
- 2022-12-31.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Håkan Trygg (S) till 1:e vice ordförande i valnämnden för tiden 2019-11-25 
- 2022-12-31.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§124 - Val av nämndeman till Örebro Tingsrätt (KS 19-238)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ny nämndeman till Örebro Tingsrätt efter Mait Edlund (S) för 
mandatperioden 2020-2023. 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer Birgitta Hultin (S) till nämndeman i Örebro Tingsrätt för mandatperioden 
2020-2023. 

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Birgitta Hultin (S) till nämndeman i Örebro Tingsrätt för mandatperioden 
2020-2023. 

Beslutsunderlag
 §80 KF Val av nämndemän till Tingsrätten i Örebro län (fyllnadsval) - (KS 19-238-8)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§125 - Val till Lekebergs kommuns revisorer (KS 18-1012)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot i revisionen efter Bo Ihrstedt (FL).

Förslag till beslut

Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer xx (X) till ledamot i Lekebergs kommuns revisorer för tiden 2019-11-25 till 
och med granskning av årsredovisning 2022. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Valberedningens ordförande föredrar inkommet förslag från Moderaterna - Andreas Haaskjold (M). 

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Andreas Haaskjold (M) till ledamot i Lekebergs kommuns revisorer för 
tiden 2019-11-25 till och med granskning av årsredovisning 2022. 

 

Beslutsunderlag
 §78 KF Val av ny revisor till Lekebergs revisorer (fyllnadsval) - (KS 18-1012-3)
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§126 - Val av Lekmannarevisorer till Lekebergs kommunala 
Holdingbolag AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB (KS 18-988)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja ny lekmannarevisor för Lekebergs kommunala Holding AB, 
Lekebergsbostäder AB samt Lekebergs kommunfastigheter AB efter Bo Ihrstedt (FL) för tiden 2019-
11-25 till och med granskningen av årsredovisningen för 2022.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag: 

Kommunfullmäktige väljer xxx (x) till lekmannarevisor för Lekebergs kommunala Holding AB, 
Lekebergsbostäder AB samt Lekebergs kommunfastigheter AB för tiden 2019-11-25 till och med 
granskningen av årsredovisningen för 2022.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Valberedningens ordförande föredrar inkommet förslag från Moderaterna - Andreas Haaskjold (M).

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Andreas Haaskjold (M) till lekmannarevisor för Lekebergs kommunala 
Holding AB, Lekebergsbostäder AB samt Lekebergs kommunfastigheter AB för tiden 2019-11-25 till 
och med granskningen av årsredovisningen för 2022.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§127- Meddelande för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom till kommunfullmäktige.

Meddelanden
  Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 190913 - (KS 19-693-1ndling)

  Beslut - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Sören Fagerstedt (KD) - (KS 19-697-
1ndling)

  Beslut - ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige - Henrik Hult (C) och Margareta 
Thorstensson (C) - (KS 19-700-1ndling)

  Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (KS 19-
669-1ndling)

  Utlåtande och granskning avseende delårsrapport 2019 för Sydnärkes kommunalförbund - 
(KS 19-259-7ndling)

  Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2019-10-23 - (KS 19-221-2ndling)

  Deklaration för en stark demokrati - (ndling)

  Brev till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges medlemmar ang. höghastighetståg - 
(ndling)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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