
Kallelse 2019-09-23

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:00 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.

Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C)
Marcelos Doverholt (C)
Caroline Pellrud (C)
Leif Göransson (C)
Conny Boman (C)
Eva Bonnevier (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Jonas Nilsson (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Emma Eklind (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Anders Hjerpe (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Izabella Sutic (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Charlotta Englund (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (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)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-09-23

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

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.
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2 – Anmälan av motioner och 
medborgarförslag 

Föredragande  
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3 – Anmälan av nytt medborgarförslag om 
skate- cykel och kick-bike park i Fjugesta 
(KS 19-604)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att inrätta en skate-, cykel och kick-bike park 
i Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag skatepark
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om skatepark
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4 – Information från revisorerna Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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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 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.
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6 – Delårsbokslut 2019 för Lekebergs 
kommun 
(KS 19-468)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2019.

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin.

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2019 ut som följer:
• 3 mål uppnås
• 3 uppnås delvis

Det ger en måluppfyllelse på 50 %, vilket är i likhet med prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 031 tkr per den sista 
juli 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 11 784 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 26 710 tkr. Anledningen till att helårsresultatet 
förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att skatter och bidrag redovisar ett 
överskott, vilket främst har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 680 tkr, vilket är 880 tkr bättre än 
vid prognosrapport 1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
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7 – Beslut om riktlinjer för markanvisning 
(KS 19-435)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring försäljning av 
kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna utgör därefter grund för 
såväl kommunens eget arbete som för marknadens möjligheter att förvärva mark i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar Riktlinjer för markanvisning
2. upphäver tidigare beslut om priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för markanvisning
 Riktlinje för markanvisning
 §155 KS Beslut om riktlinjer för markanvisning
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8 – Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020 
(KS 19-474)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider eftersom dessa inte är 
beslutade ännu.

Förslag till beslut
Datum Tid

24 februari 18.30

27 april 18.30

15 juni 18.30

28 september 18.30

19 oktober 18:30

30 november 18.30

 

Kommunfullmäktige antar

24 feb 18:30
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
 §163 KS Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
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9 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 
(KS 19-418)

Föredragande  

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 15 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 1 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §47 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §162 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
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10 – Valärenden Föredragande  
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11 – Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
revisionen i Lekebergs kommun 
(KS 19-639)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Bo Ihrstedt har avsagt sig uppdraget som ledamot i revisionen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Bo Ihrstedts (FL) avsägelse som ledamot i revisionen.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag som ledamot i revisionen i Lekebergs kommun
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12 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden 
(KS 19-655)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Emma Eklind (KD) som ersättare i fullmäktige. 
Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. godkänner Emma Eklinds (KD) avsägelse från uppdraget som ersättare i fullmäktige samt som 
ledamot i socialnämnden
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Emma Eklind (KD)

Beslutsunderlag
 Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige
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13 – Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som nämndeman 
(KS 19-658)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Amanda Jirvelius (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som 
nämndeman i Tingsrätten i Örebro län. Kommunen behöver därför begära en ny 
röstsammanräkning av Länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. Godkänner Amanda Jirvelius (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och 
som nämndeman i Tingsrätten i Örebro län
2. Begär ny röstsammanräkning från Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Amanda Jirvelius (C)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som 

nämndeman
 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och som nämndeman
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14 – Val av ny revisor till Lekebergs 
revisorer (fyllnadsval) 
(KS 18-1012)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ny revisor till revisionen (Fyllnadsval)
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15 – Val av ny ledamot i socialnämnden 
(fyllnadsval) 
(KS 18-956)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot i socialnämnden efter Emma Eklind (KD).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ledamot i socialnämnden (fyllnadsval)
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16 – Val av nämndemän till Tingsrätten i 
Örebro län (fyllnadsval) 
(KS 19-238)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja två nya nämndemän till Tingsrätten i Örebro län efter Mait Edlund 
(S) och Amanda Jirvelius (C).

Valberedningens förslag till fyllnadsval efter Mait Edlund (S) är Birgitta Hultin (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - fyllnadsval av nämndemän till Örebro tingsrätt 2020-2023
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17 – Val av ny ledamot samt vice ordförande 
i valnämnden (fyllnadsval) 
(KS 19-650)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot samt vice ordförande i valnämnden efter Mait 
Edlund (S).

Valberedningens förslag till ny ledamot i valnämnden är Håkan Trygg (S).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ledamot samt vice ordförande i valnämnden
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18 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden till kommunfullmäktige för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-259-4 - Protokoll Direktionen Sydnärkes kommunalförbund 2019-05-17
  - Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019
 KS 19-259-5 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019-06-14
 KS 19-503-1 - Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, 2019-06-05
 KS 19-279-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs bostäder 20190613
 KS 19-278-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs Kommunfastigheter 20190613
 KS 18-929-16 - Fastställd vägplan, ärende TRV 2019/35723
 KS 17-759-8 - Expediering av beslut §163 KS Gemensam arkivfunktion för kommunerna i 

Sydnärke
 KS 19-4-4 - Svar på Medborgarförslag om porrfilter med kompletteringar
 KS 19-581-1 - Beslut - Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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