
Kallelse 2021-06-14

Kommunfullmäktige
Tid Plats
17:30-21:00 Hidinge skola

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Conny Boman (C)
Margareta Thorstensson (C)
Lars Laurén (C)
Barbro Göransson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Conny Pettersson (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Anders Wallbom
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Sören Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Tommy Glenberg (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Leif Göransson (C)
Henrik Hult (C)
Caroline Pellrud (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Eva Bonnevier (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L)
Margareta Carlsson (V)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Två justerare och två ersättare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera protokollet.

Förslag på tid för justering är den 17 juni kl. 8:00 i kommunhuset i Fjugesta. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. utser xx och xx att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx och xx som 
ersättare.
2. justering sker den 17 juni kl. 08:00 i kommunhuset i Fjugesta.
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2 – Val av ny 1:e vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium 
(KS 18-818)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På kommunfullmäktige den 26 april 2021 beviljades en avsägelse från uppdraget som 1:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige. Fullmäktige har därför att förrätta fyllnadsval på posten. 

Centerpartiet har inkommit med förslag till valberedningen.

Valberedningens förslag till ny 1:e vice ordförande är Leif Göransson (C).

Förslag till beslut
Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige
1. väljer Leif Göransson (C) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
2. anser paragrafen omedelbart justerad 
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3 – Allmänhetens frågestund Föredragande  

Ärendebeskrivning

Allmänhetens frågestund hålls direkt efter att upprop och val av justerare förrättats vid varje 
kommunfullmäktigesammanträde utom vid budgetfullmäktige. För allmänhetens frågestund 
avsätts maximalt 30 min. Frågor ska vara kortfattade och gälla den kommunala verksamheten.

Frågor besvaras i första hand av ordförande eller vice ordförande i den nämnd eller bolag som 
frågan berör, i andra hand annan lämplig ersättare.

Frågor ska lämnas in i förväg till kommunstyrelseförvaltningen senast en arbetsdag före den dag 
som kommunfullmäktige sammanträder. Den som ställt frågan ska också närvara vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Frågor som ställs anonymt kommer inte att tas upp.

Varje frågeställare och svarande politiker får 3 minuters talartid och 2 minuters replik på 
anförandet.
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4 – Anmälan av nya motioner och 
medborgarförslag 

Föredragande  
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5 – Interpellationer och enkla frågor Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor

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

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

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

Interpellationer

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast fem arbetsdagar 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 en arbetsdag före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser frågorna besvarade. 

Beslutsunderlag
 Interpellation från Caroline Elfors (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson (C) 

ang. hyresavtal för privat verksamhet i kommunhuset
 Svar på interpellation från Caroline Elfors (M) angående yta i kommunhuset
 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 2021-06-14 om heltidsresan

Page 7 of 31



Kallelse 2021-06-14

6 – Information från revisorerna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar revisorerna. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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7 – Prognos 1 för Lekebergs kommun 2021 
(KS 21-278)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Prognosrapport 1 för 2021 innehåller en beskrivning över organisationens arbete, nuläge samt mål- 
och ekonomisk prognos för helåret.

Lekebergs kommun prognostiserar uppnå ett mål helt och fem mål delvis, vilket ger en 
måluppfyllelse på 17 %. Sett till endast indikatorer är den prognostiserade indikatoruppfyllelsen 76 
%. 

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 35 803 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 21 952 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 13 851 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 4 700 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 19 199 tkr, vilket har sin grund i att 
skatteunderlagsprognosen från SKR är uppräknad samt förändrad prognostiserad skattekraft 
(kostnads- och inkomstutjämning).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2021

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2021
 Prognosrapport 1 - 2021 för Lekebergs kommun
 §105 KS Prognosrapport 1 2021 för Lekebergs kommun
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8 – Årsredovisning för Finsam Lekeberg och 
Örebro 2020 
(KS 21-225)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Finsam Lekeberg och Örebro har avlämnat årsredovisning för 2020. 

Samordningsförbundet Finsam är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro län samt Örebro och Lekebergs kommun som medlemmar. 
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett 
kansli.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 
stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

Finsamförbundet finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, 
regionen med en fjärdedel och Örebro och Lekebergs kommun med resterande fjärdedel.

Årsredovisningen sammanfattar de väsentliga händelserna under året och det ekonomiska 
resultatet för 2020 som landade på minus 566 tkr vilket var 452 tkr bättre än budgeterat. 

Revisorernas granskning bedömer sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Lekeberg och 
Örebro har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Sammantaget bedöms att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 
uppställda. Man tillstyrker också att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro-Lekeberg 2020.
2. beviljar styrelsen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2020 för Finsam Lekeberg och Örebro
 Revisionsrapport 2020 FINSAM Lekeberg - Örebro
 Revisionsberättelse 2020 för FINSAM Lekeberg - Örebro SIGNERAD
 Årsredovisning 2020 FINSAM Lekeberg-Örebro  SIGNERAD
 §102 KS Årsredovisning 2020 Finsam Lekeberg och Örebro
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9 – Revidering av upphandlingspolicy 
(KS 14-528)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns upphandlingspolicy ska bidra till en hållbar utveckling ur ett socialt och 
miljömässigt perspektiv. Den ska även fungera som en vägledning till kommunens verksamheter för 
att finna lösningar med hög kvalitet och som är ekonomiskt fördelaktiga ur ett 
totalkostnadsperspektiv. En kommunövergripande upphandlingspolicy som gäller för kommunens 
samtliga styrelser och nämnder säkerställer även att behovet av varor och tjänster tillgodoses enligt 
de krav som ställs inom området.

Nuvarande upphandlingspolicy antogs 2016-02-29 och då viss information i denna 
upphandlingspolicy är inaktuell är en revidering nödvändig. Vid revidering av upphandlingspolicyn 
har även vissa skrivningar förenklats för att göra policyn mer tillämplig. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad upphandlingspolicy för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - revidering av upphandlingspolicy
 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
 Synliga ändringar - upphandlingspolicy
 §106 KS Revidering av upphandlingspolicy
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10 – Ändring av förbundsordning för 
Sydnärkes kommunalförbund 
(KS 21-132)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Laxå Värme har gjort en framställan till Sydnärkes kommunalförbund om skötsel av kundtjänsten 
gentemot bolagets kunder. 

Enligt § 3 i förbundsordningen får förbundet sköta debitering, administration och kundtjänst 
avseende vatten och avloppsverksamhet om en medlem har beslutat om det. Denna lydelse 
innebär att förbundet ej kan sköta kundtjänsten åt Laxå Värme. Medlemskommunerna har ställt sig 
positiva till att förbundet tar över kundtjänsten från Laxå Värme, men för detta krävs en ändring i 
form av ett tillägg i förbundsordningens 3 §.

I syfte att möjliggöra för kommunalförbundet att sköta kundtjänsten åt Laxå Värme beslutade 
Direktionen för Sydnärkes kommunalförbund den 26 februari att föreslå följande ändring av 
förbundsordningen till medlemskommunerna; 

”3 § Förbundet får också efter att medlem har beslutet det, sköta debitering, administration och 
kundtjänst avseende vatten-, avlopps- och fjärrvärmeverksamhet.” 

För att äga giltighet ska ändringar av förbundsordningar godkännas av kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun. Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner den reviderade förbundsordningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
 Reviderad förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund - med synliga ändringar
 Nuvarande förbundsordning för sydnärkes kommunalförbund
 Protokollsutdrag - Begäran om ändring av förbundsordning från Sydnärkes 

kommunalförbund
 §111 KS Ändring av förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund
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11 – Upphävande av tomtindelningsplaner i 
Fjugesta 
(KS 21-267)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Tomtindelningsplaner reglerar hur tomterna i ett kvarter ska se ut. Det var ett krav att 
tomtindelningsplan skulle finnas enligt gammal lagstiftning. Tomtindelningar kan komma att 
begränsa de fastighetsägare som vill ha bygglov eller fastighetsbilda som är i strid med 
tomtindelningsplanen. Tomtindelningarna gäller fortfarande som vilken plan som helst, och 
fastighetsbildning samt bygglov får inte strida mot tomtindelningsplanen. För att ändra eller 
upphäva en tomtindelningsplan krävs en ändring av detaljplanen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tomtindelningsplanerna för Fjugesta ska upphävas för att 
förhindra att kommuninvånarna begränsas av tomtindelningsplanerna. Att ta bort planerna bidrar 
till att Fjugesta kan fortsätta utvecklas och underlättar för invånarna i Fjugesta. 

Förvaltningen föreslår att arbetet med att ta bort tomindelningsplanerna görs i etapper och att 
samhällsbyggnadsstrategen får delegation att beställa planändringarna av 
Samhällsbyggnadsförvaltning Sydnärke. Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen delegation att besluta om planändringarna gällande dessa tomtindelningsplaner 
för Fjugesta. 

Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni att delegera till samhällsbyggnadsstrategen att löpande 
beställa planändringar för de aktuella tomtindelningsplanerna. Fullmäktige har att ta ställning till 
förslaget om delegation till kommunstyrelsen att besluta om planändringar med enkelt 
planförfarande i dessa fall. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om planändringar med enkelt 
planförfarande i de fall planändringen enbart har som syfte att upphäva äldre 
tomtindelningsplaner. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upphävning av tomtindelningar i Fjugesta
 §116 KS Upphävande av tomtindelningsplaner i Fjugesta
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12 – Antagande av detaljplan för Fjugesta 
södra - Fjugesta 5:76 m fl 
(KS 18-776)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med bostadsbebyggelse i 
området kring södra Fjugesta tätort. Detaljplaner medger en flexibel byggrätt som kan innebära 
olika typer av bostäder. Vidare har detaljplanen givits samma typ av byggrätt som befintlig 
detaljplan direkt anslutning för att skapa en enhetlig byggrätt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Antagande av detaljplan för Fjugesta 5:76
 Planbeskrivning ANTAGANDE
 Plankarta ANTAGANDE
 Granskningsutlåtande 2
 Granskningsutlåtande GRANSKNING 1
 Samrådsredogörelse
 Naturvärdesinventering 2019-02-01
 Naturvärdesinventering 2015
 Trafikutredning
 Bilaga Trafikutredning
 Undersökning om betydande miljöpåverkan
 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Knista-Sanna 1:19
 PM Hydrogeologisk utredning Fjugesta
 Fastighetsförteckning Fjugesta södra Fjugesta 5-76 m fl
 §117 KS Antagande av detaljplan för Fjugesta södra - Fjugesta 5:76 m fl
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13 – Antagande av detaljplan för fastigheten 
Sälven 1:41 och 1:39 
(KS 14-166)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde med villabebyggelse i 
området kring Lanna och Hidinge, norr om Hidingevägen (566), i Lekebergs kommun. Detaljplanen 
ger förutsättningar för attraktiva bostäder i ett naturnära läge intill Garphytteån.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Sälven 1:41 och 1:39

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41
 Planbeskrivning ANTAGANDE
 Plankarta ANTAGANDE
 Skiss Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande
 Samrådsredogörelse
 Trafikmätning
 Trafikmätning Karta Lanna skola
 Geoteknisk undersökning Sälven 1-39
 Arkeologi
 Signerat exploateringsavtal Sälven 1:39 och 1:41
 §118 KS Antagande av detaljplan för fastigheten Sälven 1:41 och 1:39
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14 – Svar på motion från Moderaterna om 
tydliggörande och förenklande av 
medborgarförslagsprocessen 
(KS 20-550)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Moderaterna lämnade i samband med kommunfullmäktige den 30 november 2021 in en motion 
där de föreslår att rutinerna kring medborgarförslag ska förtydligas och förenklas. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett svar där det framgår att rutinerna som efterfrågas i 
motionen till stora delar redan finns på förvaltningen och införandet av e-tjänsten för 
medborgarförslag förhoppningsvis kommer underlätta och automatisera vissa delar av processen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser samtliga attsatser i motionen som besvarade.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Moderaterna om tydliggörande och förenklande av 

medborgarförslagsprocessen
 Motion från Moderaterna om förtydligande och förenklande av 

medborgarförslagsprocessen
 §126 KS Svar på motion från Moderaterna om tydliggörande och förenklande av 

medborgarförslagsprocessen
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15 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS2137944 - Energiförsörjning med vindkraft - skrivelse till Sveriges kommuner
 KS2137943 - Om vindkraftens roll i det svenska elsystemet - expertutlåtanden från 

debattforumet Second opinion energi
 KS 21-229-4 - Efterträdarval kommunfullmäktige - beslut gällande avgången ledamot
 KS 21-286-1 - Beslut om ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige - Eva 

Bonnevier (C) och Conny Pettersson (C)
 KS2138607 - Grundlagens kommunala självstyrelse - skrivelse om vindkraft

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
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16 – Övriga valärenden Föredragande  
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17 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige 
(KS 21-319)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Anders Wallbom (utan partitillhörighet) har begärt om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har därmed att bevilja avsägelsen och begära ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige 

1. beviljar Anders Wallboms avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Anders Wallbom 

Beslutsunderlag
 Avsägelse - Anders Wallbom - utan personuppgifter
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18 – Avsägelse från uppdrag som 
oppositionsråd mm. 
(KS 21-293)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Håkan Söderman (M) har inkommit med en avsägelse från uppdraget som oppositionsråd i 
Lekebergs kommun samt en rad andra uppdrag från och med den 1 oktober 2021. Nedan redovisas 
samtliga uppdrag som avsägelsen omfattar: 

Oppositionsråd

2:e vice ordförande i Brottsförebyggande rådet 

2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

2:e vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott

2:e vice ordförande i Folkhälsoutskottet

2:e vice ordförande i Lekebergs kommunala Holdingbolag AB

2:e vice ordförande i Krisledningsnämnd

Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd

Ersättande i Hjälmarens vattenvårdsförbund

Ersättare i Specifika Samverkansrådet för Folkhälsa

Ersättande ombud till Kommuninvest årsstämma

Ersättare i styrelsen för Vätternvatten AB

Ersättare i Specifika samverkansrådet för kultur

Ledamot i Sydnärkegruppen

Ersättande stämombud i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

Representant i Kommunbygderådet

Ersättare i SmåKom

Ledamot i Regionalt samverkansråd

Ersättare i LEADER Mellansjölandet
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. beviljar avsägelse från Håkan Södermans (M) avseende samtliga ovan redovisade uppdrag i 
Lekebergs kommun
2. fastslår att avsägelserna gäller från och med 1 oktober 2021.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som oppositionsråd mm
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19 – Val av nytt oppositionsråd för resten av 
mandatperioden 2019-2022 (fyllnadsval) 
(KS 18-1001)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har tre kommunalråd och ett oppositionsråd. 

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nytt oppositionsråd efter Håkan Söderman (M) 
för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till oppositionsråd för tiden 2021-10-01 till och med 
2022-12-31. 
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20 – Val av ny ledamot i kommunstyrelsen 
för resten av mandatperioden 2019-2022 
(fyllnadsval) 
(KS 18-954)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ledamot till kommunstyrelsen efter Håkan 
Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen för tiden 2021-10-
01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

21 – Val av ny ledamot tillika 2:e vice 
ordförande i krisledningsnämnd för resten 
av mandatperioden 2019-2022 (fyllnadsval) 
(KS 18-959)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ledamot tillika 2:e vice ordförande 
i krisledningsnämnden efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i 
krisledningsnämnden för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

22 – Val av ny ledamot tillika 2:e vice 
ordförande i Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB (fyllnadsval) 
(KS 18-982)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i styrelsen 
för Lekebergs kommunala Holding AB efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 
bolagsstämman 2023.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i Lekebergs 
kommunala holding AB för tiden 2021-10-01 till och med bolagsstämman 2023. 
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Kallelse 2021-06-14

23 – Val av ny ersättare i styrelsen för 
Vätternvatten AB (fyllnadsval) 
(KS 18-989)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ersättare i styrelsen för Vätternvatten AB 
efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med bolagsstämma 2023.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till ny ersättare i styrelsen för Vätternvatten AB för 
tiden 2021-10-01 till och med bolagsstämma 2023.
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Kallelse 2021-06-14

24 – Val av ny ledamot i Sydnärkegruppen 
för resten av mandatperioden 2019-2022 
(fyllnadsval) 
(KS 18-981)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ledamot i Sydnärkegruppen efter Håkan 
Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till ny ledamot i Sydnärkegruppen för tiden 2021-10-
01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

25 – Val av ny ersättare till Sydnärkes 
lönenämnd för resten av mandatperioden 
2019-2022 (fyllnadsval) 
(KS 18-972)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ersättare till Sydnärkes lönenämnd efter 
Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige utser Caroline Elfors (M) till ny ersättare i Sydnärkes lönenämnd för tiden 
2021-10-01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

26 – Val av nytt ersättande ombud till 
Kommuninvests årsstämma (fyllnadsval) 
(KS 18-993)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av ny ersättande ombud till Kommuninvests 
årsstämma efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till nytt ersättande ombud till Kommuninvests 
årsstämma för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

27 – Val av nytt ersättande ombud till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
bolagsstämma (fyllnadsval) 
(KS 18-995)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nytt ersättande ombud till bolagsstämman för 
Kommunassurans Syd försäkring AB efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 
2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till nytt ersättande ombud till Kommunassurans Syd 
försäkring AB bolagsstämma för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.
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Kallelse 2021-06-14

28 – Val av nytt ersättande ombud till 
Småkoms föreningsstämma (fyllnadsval) 
(KS 18-1013)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval av nytt ersättande ombud till Småkom 
föreningsstämma efter Håkan Söderman (M) för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag 

Kommunfullmäktige väljer Caroline Elfors (M) till nytt ersättande 
ombud till Småkoms föreningsstämma för tiden 2021-10-01 till och med 2022-12-31.
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