
Protokoll 2016-06-20

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:05 Hidinge skola, matsalen  

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M) §§45-49, §§51-60

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande) (Ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M) §§45-49, §§51-60
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Kent Runesson 
(C)
Rasmus Larsson (C)  ersätter Conny Boman (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M) §50 ersätter 
John Hägglöf (M) pga jäv
Elin Nilsson (L) §§45-55, §§57-60 ersätter Eva 
Blomqvist (L)
Mait Edlund (S)  ersätter Anette Bergdahl (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Mikael 
Bergdahl (S)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Gunilla Pihlblad 
(S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef) §§45-49

Protokollet innehåller paragraferna §§45-60

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund Jonas Hansen

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-06-20

Datum för överklagan 2016-06-23 till och med 2016-07-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Ärendelista
§45 Val av justerare
§46 Årsredovisning 2015 för Sydnärkes kommunalförbund
§47 Beslut om att tillåta Pelle Widlund att kvar politiska uppdrag
§48 Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2016
§49 MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-2018

§50 Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden

§51 MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun
§52 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
§53 Regler för uthyrning av kommunala lokalerinom Lekebergs kommun
§54 Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
§55 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun

§56 LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 
tillägg till översiktsplanen (ÖP)

§57 Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut
§58 Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016
§59 Redovisning av partistödet 2015
§60 Meddelanden
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§45- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 22 juni kl. 16.00.

Förslag till beslut
Charlotta Englund (C) och Jonas Hansen (KD) utses till justerare med Kent Runesson (C) och Michael 
Larsson (S) som ersättare.

Beslut
Kjell Edlund (S) och Jonas Hansen (KD) utses till justerare med Wendla Thorstensson (C) och Michael 
Larsson (S) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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§46 - Årsredovisning 2015 för Sydnärkes kommunalförbund (KS 
16-185)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 14 april 2016 att föreslå medlemskommunerna 
godkänna årsredovisningen för år 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2015.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att årsredovisningen ska godkännas.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2015 - (KS 16-185-2)
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-04-14 - (KS 16-185-1)

Expedieras till 
Sydnärkes kommunalförbund

Paragrafen är justerad
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§47 - Beslut om att tillåta Pelle Widlund att kvar politiska uppdrag 
(11KS69)
Ärendebeskrivning
Pelle Widlund (M) har flyttat från kommunen och om inte kommunfullmäktige beslutar om annat så 
förlorar han sin plats i de nämnder han är vald till (kommunallagen kap. 4 § 8.).

Ledamoten är idag vald som:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) till och med bolagsstämma 2019

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO) till och med bolagsstämma 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tillåter

1. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag under återstående del av mandatperioden:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

2. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag till och med bolagsstämma 2019:

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO)

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

Kommunfullmäktige tillåter

1. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag under återstående del av mandatperioden:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

2. Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag till och med bolagsstämma 2019:

Page 7 of 35



Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO)

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att en tredje beslutspunkt läggs till där ny röstsammanräkning 
begärs från Länsstyrelsen.

Propositionsordning

Ordförande behandlade först beslutspunkt 1 och 2  och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
valberedningens förslag.

Ordförande behandlade därefter Wendla Thostenssons (C) tilläggsyrkande, att ny 
röstsammanräkning ska begäras från Länsstyrelsen, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. tillåter Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag under återstående del av mandatperioden:

Ersättare i kommunstyrelsen

Ledamot i Sydnärkes miljönämnd

2. tillåter Pelle Widlund (M) att ha kvar följande uppdrag till och med bolagsstämma 2019:

Ledamot i Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

Ledamot i LekebergsBostäder AB (LEBO)

3.  begär ny röstsammanräkning från Länsstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilllåta Pelle Widlund ha kvar sina uppdrag - (32849)
 Information från Länsstyrelsen om att Pelle Widlund (M) har valbarhetshinder - (11KS69-2)

Expedieras till 
Pelle Widlund
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Sydnärkes miljönämnd

Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

LekebergsBostäder AB (LEBO)

Länsstyrelsen

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48 - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2016 (KS 16-276)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som innehåller en 
uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin. Av kommunfullmäktiges mål 
prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. Av 
de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 uppnås 2016 vilket ger 
en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-styrningsmodell börjar sakta men säkert 
att implementeras och detta syns tydligt kring uppföljningen av indikatorerna. Helårsprognosen för 
hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men jämfört med budgeterat resultat är 
det en avvikelse på – 1 150 000 kr. Vård- och omsorgsnämnden har i nämndbeslut meddelat 
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål med befintliga medel.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M) och Astrid Söderquist (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-3)
 Bilaga 2 - Prognosrapport 1 - 2016 för  Vård- och omsorgsnämnden - (KS 16-276-6)
 Bilaga 3 - Prognosrapport 1 - 2016 för Kultur- och bildningsnämnden - (KS 16-276-7)
 Bilaga 4 - Prognosrapport 1 - 2016 för Sydnärkes IT-nämnd, 2016 - (KS 16-276-8)
 §103 KSAU Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-5)
 VON §29/2016 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter - 

(KS 16-276-2)
 Expiderat beslut från Vård- och omsorgsnämnden - Meddelande om att mål ej nås - (KS 16-

276-1)
 VON § 39/2016 Prognosrapport 1 - (KS 16-276-10)
 KUB §57/2016 - Prognos 1 - (KS 16-276-9)
 §117 KS Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-13)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§49 - MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-
2018 (KS 15-414)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten har i ett beslutupphävt fullmäktiges beslut om MER-plan 2017 med anledning av 
att de anser att propositionsordningen inte gick rätt till. Därför tas nu ärendet upp igen. I 
budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges mål 
som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har ett 
förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 tagits fram. Handlingen innehåller även en 
ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, 
pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2016 års ekonomiska resultat 
budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten 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 mnkr under 2016

5. Godkänner revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras 
inom kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Michael Larsson (S), Jette Bergström (S) och Anette Bergdahl (S) 
reserverar sig mot beslutet.

Kerstin Leijonborg (FL) ber att få nedskrivet i protokollet att hon inte ställer sig inte bakom förslag till 
beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Page 12 of 35



Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Anteckning

Efter noggrann läsning av domen har det visat sig att förvaltningsrätten endast har upphävt 
beslutpunkt 1. Därför kommer endast denna beslutspunkt att behandlas idag.

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) och Jonas Hansen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Lennart M Pettersson (S), Gerry Milton (SD) och Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas 
skriftliga inlämnade förslag till budget.

Mötet ajourneras mellan kl. 20.41-20.44.

Yrkanden

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Socialdemokraternas skriftliga inlämnande förslag till budget.

Propositionsordning

Ordförande förslår följande propositionsordning; kommunstyrelsens förslag mot 
Socialdemokraternas förslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Votering begärs och genomförs enligt följande: de som stödjer kommunstyrelsens förslag röstar ja, 
de som stödjer Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Voteringen utföll med 18 ja och 15 nej, två ledamöter var frånvarande. Av bifogad voteringslista 
framgår hur var och en av ledamöterna röstade.

Reservation

Kjell Edlund (S), Mait Edlund (S), Lennart M Pettersson (S), Lars-Gunnar Forsberg (S); Ewonne 
Granberg (S), Michael Larsson (S), Kenneth Hagström (S), Ing-Britt Fransson Karlsson (S), Yvonne 
Hagström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget budgetförslag och meddelar att de 
avser att före justering inkomma med skriftlig reservation.

Kerstin Leijonborg (FL), Olle Leijonborg (FL), Gerry Milton (SD), Jonas Holm (SD) och Margareta 
Carlsson (V) reserverar sig mot beslutet.
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Beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

 

Beslutsunderlag
 §130 KS MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-2018 - (KS 15-414-8)
 Socialdemokraternas budget för 2016 med plan för 2017, rev. 1 - (KS 15-414-10)
 Reservation från Socialdemokraterna - (KS 15-414-11)

Expedieras till 
Samtliga nämnder

Ekonomiavdelningen
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Voteringslista

Mötesdatum
Kommunfullmäktige 2016-06-20

Voteringslista: §49
Ärende: MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-2018,  KS 15-414

Voteringslist(or)
Votering. JA= KS förslag NEJ= Socialdemokraternas förslag

Ledamot Ja Nej Avstår
Amanda Höjer(C), ordförande X
Britt Åhsling(M), vice ordförande X
Jette Bergström(S), 2:e vice ordförande X
Wendla Thorstensson(C), ledamot X
Charlotta Englund(C), ledamot X
Peter Sahlqvist(C), ledamot X
Astrid Söderquist(C), ledamot X
Annica Zetterholm(C), ledamot X
Liselotte Laurén(C), ledamot X
Håkan Söderman(M), ledamot X
John Hägglöf(M), ledamot X
Linnéa Hägglöf(M), ledamot X
Jonas Hellberg(M), ledamot X
Jonas Hansen(KD), ledamot X
Ulrika Ingvarsson(KD), ledamot X
Pia Frohman(MP), ledamot X
Kjell Edlund(S), ledamot X
Lennart M Pettersson(S), ledamot X
Lars-Gunnar Forsberg(S), ledamot X
Ewonne Granberg(S), ledamot X
Michael Larsson(S), ledamot X
Kenneth Hagström(S), ledamot X
Margareta Carlsson(V), ledamot X
Gerry Milton(SD), ledamot X
Stefan Johansson(SD), ledamot X
Kerstin Leijonborg(FL), ledamot X
Ulla Kristina Fintling(C), ersättare X
Rasmus Larsson(C), ersättare X
Elin Nilsson(L), ersättare X
Mait Edlund(S), ersättare X
Ing-Britt Fransson-Karlsson(S), ersättare X
Yvonne Hagström(S), ersättare X
Olle Leijonborg(FL), ersättare X
Resultat 18 15 0
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§50 - Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden (KS 16-156)
Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Anteckning

John Hägglöf (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av Barn- och familjeenheten - (KS 16-156-1)
 §98 KSAU Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden - (KS 16-156-3)
 §116 KS Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden - (KS 16-156-4)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Vård- och omsorgsnämnden
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Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§51 - MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun 
(13KS231)
Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den tiden har vissa 
saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen är det fortsatta arbetet med att 
arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är förslaget därför att det som en del andra kommuner har 
i en ekonomipolicy införlivas i styrmodellen. Styrmodellen uppdateras med att kommunfullmäktige 
till skillnad från innan nu beslutar om indikatorer samt fastställer vilken nämn/bolag som ansvarar för 
respektive mål. I förslaget ligger också att prognosrapport tre förenklas och endast innehåller 
ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för resterande del av året gällande målen är 
ytterst begränsat då rapporten sker i november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell - (32355)
 §118 KS MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun - (KS 13-231-7)
 §104 KSAU MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun - (KS 13-231-6)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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§52 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen föreslås med anledning av 
flytt av individ- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett 
förtydligande har även gjorts i 9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten 
att hyra externa hyresavtal

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente med anledning av förändring i 

socialtjänsten - (KS 14-466-28)
 §119 KS Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun 

- (KS 14-466-29)
 §105 KSAU Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun - (KS 14-466-27)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden
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Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53 - Regler för uthyrning av kommunala lokalerinom Lekebergs 
kommun (KS 14-48)
Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-01. I kommunens reglemente står 
det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur 
och fritidsverksamhet som kommunen disponerar.” Eftersom nuvarande regler för uthyrning samt 
taxor för hyra inte överensstämmer med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- och 
kostnadsutveckling så måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till kultur- 
och bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra kommunen 
lokaler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,

2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när 
kultur och bildningsnämnden beslutat om nya.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,

2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när 
kultur och bildningsnämnden beslutat om nya.
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 

kommunala lokaler (revidering) - (KS 14-48-4)
 §114 KSAU Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun - (KS 14-48-

3)
 §120 KS Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun - (KS 14-48-5)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (KS 16-280)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
kulturmiljöprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format, men inte i full storlek.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format, men inte i full storlek.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun - (KS 16-280-6)
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun - (KS 16-280-1)
 §115 KSAU Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 KUB Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-2)
 KUB §146/2016  Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-3)
 §121 KS Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-7)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun (KS 14-29)
Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar på att riktlinjer för rahabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas 
dessa riktlinjer.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Ordförande tog därefter upp Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande, att riktlinjer för rehabilitering tas 
fram och att det i policyn hänvisas dessa riktlinjer, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun med Mikael Bergdahls (S) 
tilläggsyrkande att att riktlinjer för rehabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas dessa 
riktlinjer.

Beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun med Mikael Bergdahls (S) 
tilläggsyrkande att riktlinjer för rehabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas dessa riktlinjer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy - (KS 14-29-3)
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-29-1)
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-29-2)
 §122 KS Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-29-4)

Page 26 of 35



Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Personalavdelningen

Samtliga avdelningschefer

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs 
kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) (12KS201)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. LIS-planen har varit ute på granskning under 
perioden 29 juni – 3 november 2015. Förlängning av denna period har önskats av några myndigheter 
och beviljats av kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, där det 
ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och Länsstyrelsen inte är 
överens.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enlligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anteckning

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - (12KS201-65)
 Granskningsutlåtande till tematiskt tillägg till översiktsplan - (12KS201-66)
 Tematisk tillägg till översiktsplan (LIS-områden) - (12KS201-67)
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tematiskt tillägg för översiktsplanerna för Askersund, 

Laxå och Lekeberg - 2016-05-03 - (12KS201-68)
 §117 KSAU LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 

tillägg till översiktsplanen (ÖP) - (KS 12-201-69)
 Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - (12KS201-71)
 §123 KS LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt tillägg 

till översiktsplanen (ÖP) - (KS 12-201-72)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men av någon anledning inte har blivit 
verkställda. Återapporteringen bör innehålla en förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att 
genomföra det och en analys. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen som ställer sig positivt till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut

3. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut

3. anser därmed motionen bifallen.
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

(KS 16-117-1)
 Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-5)
 §118 KSAU Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-4)
 §124 KS Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-6)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§58 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag 2016 (KS 16-277)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
två motion passerat gränsen ett år och en av dom även två. Dessa har prioriterats och kommer vara 
färdigberedda till kommunfullmäktige efter sommaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag - (32806)
 §119 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016 - (KS 16-277-

1)
 §125 KS Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016 - (KS 16-277-4)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§59 - Redovisning av partistödet 2015 (KS 15-767)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd, se bilaga. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av 
reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd 2015 (C) - (KS 15-767-1)
 Redovisning av partistöd 2015 (FL) - (KS 15-767-2)
 Redovisning av partistöd 2015 (S) - (KS 15-767-3)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015 - (KS 15-767-4)
 Redovisning av partistöd 2015 (KD) - (KS 15-767-7)
 Redovisning av partistöd 2015 (SD) - (KS 15-767-6)
 Redovisning av partistöd 2015 (M) - (KS 15-767-8)
 Redovisning av partistöd (V) - (KS 15-767-9)
 Redovisning av partistöd (MP) - (KS 15-767-10)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015 - (KS 15-767-5)
 §126 KS Redovisning av partistödet 2015 - (KS 15-767-11)
 Redovisning av partistöd 2015 (L) - (KS 15-767-12)

Expedieras till 
Samtliga gruppledare
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad

Page 34 of 35



Protokoll 2016-06-20

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§60- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Anmälningar
 Protokoll från Regionalt samverkansråd för Region Örebro län och länets kommuner, 2016-

05-20 – ( KS 16-176-5)

 Bilaga 1 till protokoll från Regionala samverkansrådet den 20 maj – ( KS 16-176-5.1)

 Bilaga 2 till protokoll från Regionala samverkansrådet den 20 maj – ( KS 16-176-5.2)

 Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun 2016 – ( )

 Verksamhetsberättelse för taxe- och avgiftsnämnden 2015 – ( KS 16-249-1)

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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