
Protokoll 2019-06-26

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-10:05 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§132-136

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-06-26

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-26

Datum för överklagan 2019-06-26 till och med 2019-07-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

Ärendelista
§132 Val av justerare
§133 Tillförordnad kommundirektör
§134 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
§135 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019
§136 Utlysning av bidrag
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Justerare signatur

§132 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare samt en ersättare bör utses, att tillsammans med ordförande, justera dagens 
protokoll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx att justera dagens protokoll, med xx som ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Håkan Söderman (M) att justera dagens protokoll, 
med Johan Niklasson (C) som ersättare. Justering sker 26 juni, kl. 12.00.
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Justerare signatur

§133 - Tillförordnad kommundirektör (KS 19-477)
Ärendebeskrivning

Med anledning av att kommundirektör Martin Willén har valt att säga upp sig behöver 
kommunen fatta beslut om en tillförordnad kommundirektör under rekryteringsperioden, 
Martin Willén gör sin sista dag i Lekeberg den 15 september.

Förslaget som ligger är att Gustav Olofsson, nuvarande administrativ chef, under 
rekryteringsperioden tillförordnas som tf. kommundirektör. Gustav Olofsson tillförordnas 
från och med 16 september.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar Gustav Olofsson som tillförordnad kommundirektör från och 
med 16 september fram till dess att en ny kommundirektör tillträtt.

Beslut

Kommunstyrelsen förordnar Gustav Olofsson som tillförordnad kommundirektör från och 
med 16 september fram till dess att en ny kommundirektör tillträtt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - tf. kommundirektör - (75769)
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Justerare signatur

§134 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-
630)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, 
bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom en ny 
tillförordnad kommundirektör anställts, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 16 september
1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,
2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina 
Hagbrand som ersättare,
3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra 
Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner 
för småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. Kommunal borgen tecknas 
inte för nya småhus,
5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen 
om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör 
Gustav Olofsson eller ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med tf kommundirektör Gustav Olofsson,
7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,
8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör 
Gustav Olofsson eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som 
kontrasignerare.
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Justerare signatur

Beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 16 september
1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,
2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina 
Hagbrand som ersättare,
3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra 
Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner 
för småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. Kommunal borgen tecknas 
inte för nya småhus,
5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen 
om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör 
Gustav Olofsson eller ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med tf kommundirektör Gustav Olofsson,
7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,
8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör 
Gustav Olofsson eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som 
kontrasignerare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) - (75817)
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Justerare signatur

§135 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 (KS 19-38)
Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar ändring av beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter 
2019.

Beslut

Kommunstyrelsen antar ändring av beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter 
2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 - (75930)
 Beslutsattestanter KS 2019-06-26 version 3 - (76105)
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Justerare signatur

§136 - Utlysning av bidrag (KS 19-478)
Ärendebeskrivning

Med anledning av att det finns ett tillfälligt ekonomiskt utrymme bestående av 
kapitalkostnadstäckning i år (2019) för ännu ej genomförda investeringar på 1 000 000 kr 
föreslås att detta utrymme används till bidrag för att främja och utveckla 
integrationsaktiviteter och integrationsprojekt i Lekebergs kommun. Detta har genomförts en 
gång tidigare, 2017, med gott resultat.

Bidrag kan sökas för aktiviteter och projekt som på ett tydligt sätt främjar och utvecklar 
integrationen i kommunen, gärna med en långsiktig ambition och strävan. 
Aktiviteten/projektet ska genomföras i Lekebergs kommun och vända sig till 
kommuninvånarna. Aktiviteten/projektet kan vara ett enstaka arrangemang eller löpa över 
flera år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Fastställer ansökningsperioden till perioden 2019-07-01 - 2019-08-12 för bidrag till 
integrationsaktiviteter

2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och fastställa regler för bidragen
3. Delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om fördelning av bidraget

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Pia Frohman (MP) yrkar bifall till liggande förslag.

Mötet ajourneras 9.50-10.00.

Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till liggande förslag och yrkar på att kommunstyrelsen får en 
återrappotering när projekten är slutförda.

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till liggande förslag och till Jonas Hansens 
(KD) tilläggsyrkande.
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Justerare signatur

Pernilla Marberg (SD) ställer sig inte bakom liggande förslag och yrkar på att rikta medlen 
bredare för att stärka civilsamhället att utveckla sin verksamhet för lekebergsbornas unga 
samt öka ansökningstiden t.o.m 2019-10-31.

Propositionsordning

Ordförande ställer följande propositionsordning: Liggande förslag ställs mot Pernilla 
Marbergs (SD) yrkande. Därefter ställs Jonas Hansens (KD) tilläggsyrkande mot avslag. 
Nämnden godkänner propositionsordningen.

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ställer sig bakom liggande förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förlag.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Jonas Hansens (KD) 
tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen får en återrapportering när projekten är slutförda och 
finner att kommunstyrelsen gör så.

 

 

 

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Fastställer ansökningsperioden till perioden 2019-07-01 - 2019-08-12 för bidrag till 
integrationsaktiviteter

2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och fastställa regler för bidragen
3. Delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om fördelning av bidraget
4. Återrapportering till kommmunstyrelsen när projekten är slutförda.

Reservationer

Pernilla Marberg (SD) och Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utlysning av bidrag - (75859)
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