
Protokoll 2016-02-29

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-20:15 Hidinge skola  

Ej tjänstgörande ersättare
Lena Fagerstedt (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kerstin Leijonborg (FL)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Ulla Kristina Fintling (C) §§2-27 §1 ersätter Kent 
Runesson (C)
Leif Göransson (C) §§2-27 §1 ersätter Astrid 
Söderquist (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M) §§2-27 §1 
ersätter Britt Åhsling (M) (ordförande)
Marita Johansson (MP) §§2-27 §1 ersätter Pia-
Lotta Frohman (MP)
Olle Leijonborg (FL) §§2-27 §1 ersätter Johnolov 
Ohlsson (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare) §§2-27 §1 
ersätter Conny Boman (C)
Kenneth Hagström (S)
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Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-27

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Ulla Kristina Fintling Gerry Milton

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-02-29

Datum för överklagan 2016-03-03 till och med 2016-03-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Ändring av dagordning
§3 Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och bildningsnämnden
§4 Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och bildningsnämnden
§5 Upphörande av kompletteringstrafik
§6 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
§7 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till kommunala tillgänglighetsrådet
§8 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
§9 Allmänt reglemete för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
§10 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
§11 Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
§12 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
§13 Utbetalning av partistöd för 2016
§14 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan
§15 Svar på motion - Höjning av vägbidrag
§16 Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag

§17 Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på 
äldreboenden i Lekeberg

§18 Anmälan av nytt medborgarförslag om ökad medborgardialog
§19 Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror

§20 Anmälan av nytt medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-
Gropen

§21 Anmälan av nytt medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun
§22 Meddelanden
§23 Anmälan av motion om utredning av Lindens servering
§24 Anmälan av motion  om offentliga handlingar till nämndsammanträden
§25 Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering
§26 Val av ledamot och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§27 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut
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§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 2 mars kl. 16.00.

Förslag till beslut
Ulla Kristina Fintling (C) och Gerry Milton (SD) utses till justerare med Jonas Hellberg (M) och Kerstin 
Leijonborg (FL) som ersättare.

Beslut
Ulla Kristina Fintling (C) och Gerry Milton (SD) utses till justerare med Jonas Hellberg (M) och Kerstin 
Leijonborg (FL) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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§2- Ändring av dagordning
Ärendebeskrivning
Efter utskick har följande ärenden tillkommit:

21. Anmälan av motion om utredning av Lindens servering (KS 16-110)

22. Anmälan av motion om offentliga handlingar till nämndsammanträden (KS 16-113)

23. Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering (KS 16-111).

Dessa ärenden har funnits att tillgå i Meetings sedan morgonen.

Innan mötet inkom en ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om genomförande av 
kommunfullmäktigebeslut och en avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden. Den nya motionen får dagordningsnummer 25 och Berts avsägelse behandlas i 
två ärenden, som nummer 3 och som 24.

Beslut
Ordförandes förslag till förändringar i dagordningen godkänns.

Paragrafen är justerad
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§3 - Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden (KS 15-810)
Ärendebeskrivning
Anna Wiktorsson (S) avsäger sig sin plats som ledamot i kultur- och bildningsnämnden i en skrivelse 
daterad 10 december 2015. Anna Wiktorsson (S) utsågs till ledamot av kommunfullmäktige den 21 
september 2015.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Wiktorssons (S) avsägelse som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Wiktorssons (S) avsägelse som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och bildningsnämnden - (KS 15-

810-1)

Expedieras till 
Anna Wiktorsson (S)

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Page 7 of 158



Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden (KS 16-114)
Ärendebeskrivning
Bert Karlsson (S) inkom den 29 februari 2016 med en avsägelse som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Bert Karlssons (S) avsägelse som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och bildningsnämnden - (KS 16-114-1)

Expedieras till 
Bert Karlsson (S)

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§5 - Upphörande av kompletteringstrafik (KS 14-238)
Ärendebeskrivning
Vid skatteväxlingen av kompletteringstrafiken inkluderades det mesta som har med kollektivtrafik att 
göra förutom kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och syftet är att ge boende i områden 
som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 

Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av kompletteringstrafiken och föreslår att 
Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bilfall till kommunstyrelsens förslag.

Kerstin Leijonborg (FP) yrkar på återremiss med motivering att en grundligare utredning måste göra 
av kostnaderna för kompletteringstrafiken.

Propositionsordning

Ordförande redovisar i vilken ordning yrkandena kommer att läggas fram, först kommer yrkandet om 
återremiss behandlas. Förslag till propositionsordning godkänns.

Ordförande börjar med att ställa yrkandet om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner 
att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
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Ordförande frågade därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsen förslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsen förslag.

Reservation

Fredrik Steckl (SD) reserverar sig mot beslutet. Kerstin Leijonborg (FL) och Olle Leijonborg (FL) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kerstin Leijonborgs (FL) yrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletteringstrafik - (KS 14-238-2)
 Bilaga - Statistik och kostnader för 2015 - (27184)
 §34 Upphörande av kompletteringstrafik - (KS 14-238-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§6 - Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun (KS 14-528)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) rörande tröskelvärdet för 
direktupphandling samt dokumentationsplikten vid direktupphandling uppdateras berörd 
Upphandlingspolicy.

Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska ändå göras, exempelvis genom offertförfrågan till möjliga leverantörer. 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan 
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för 
tillfället gällande tröskelvärdet, lågt värde.

Gränsvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) motsvarar 28 procent av det tröskelvärde 
som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 505 800 
kronor. Vid direktupphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transport samt posttjänster (LUF) är motsvarande värde högst 26 procent av det tröskelvärde som 
uppgår till 3 612 854 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 939 342 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) och Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 §35 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-528-3)
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy - (KS 14-528-4)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad

Page 12 of 158



Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Namnbyte från Kommunala handikapprådet till kommunala 
tillgänglighetsrådet (KS 16-22)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige byte 
namn på rådet till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thostensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Namnnbyte Kommunala handikapprådet - (KS 16-22-3)
 Protokollsutdrag från Kommunala Handikapprådet - (KS 16-22-1)
 §38 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala tillgänglighetsrådet - (KS 16-

22-4)

Expedieras till 
Kommunala tillgänglighetsrådet

Paragrafen är justerad
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§8 - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KS 16-32)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige anta 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Wendla Thostensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Beslutsunderlag
 §39 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet - (KS 16-32-3)

Expedieras till 
Kommunala tillgänglighetsrådet

Paragrafen är justerad
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§9 - Allmänt reglemete 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 att kommunstyrelsen önskar införa ett folkhälsoutskott samt 
få möjlighet att till dessa sammanträden kalla ledamöter från andra nämnder i kommunen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till reglementet med ändringsyrkandet att det under 7 § ska stå 
Kommunstyrelsen ska också inrätta ett folkhälsoutskott i stället för Kommunstyrelsen får också 
inrätta ett folkhälsoutskott.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i

Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden
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Lennart M Petterson (S) yrkar på en ändring i reglementets § 20 att kallelsen ska skickas senast sju 
dagar före sammanträdet, istället för dagens fem dagar. Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Lennart 
M Petterssons (S) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande redovisar i vilken ordning yrkandena kommer att läggas fram och kommunfullmäktige 
godkände den föreslagna propositionsordningen.

Ordförande börjar med att fråga om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Lennnart M 
Petterssons (S) ändringsyrkande och finner och kommunfullmäktige beslutat enligt Lennart M 
Pettersons (S) ändringsyrkande.

Ordförande frågade därefter om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Anteckning

Ordförande ajournerade mötet mellan 19.30-19.35 samt mellan 19.40-19.45.

Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med ändringsyrkandet från Håkan Söderman (M) i reglementets § 7 samt 
Lennart M Petterssons (S) ändringsyrkande i reglementets § 20. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente - (KS 14-466-22)
 §40 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun - (KS 

14-466-23)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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§10 - Miljöpolicy för Lekebergs kommun (KS 15-576)
Ärendebeskrivning
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en giltighet till 2015-
12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade Miljöpolicy 2008-2010 som 
styrning för kommunens arbete med att verka för ett hållbart samhälle.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås att mål 
relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och styrsystem MER-planen 
från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att poängtera vissa miljömål och för att 
fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av 
kommunens verksamheter, föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Miljömålsprogrammet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Miljömålsprogrammet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Miljöpolicy för Lekebergs kommun - (KS 15-576-2)
 §41 Miljöpolicy för Lekebergs kommun - (KS 15-576-3)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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§11 - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 (KS 15-804)
Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med kulturplanen som 
utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av planen. Kultursamverkansmodellen 
infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell kulturpolitisk reform som innebär att 
regionerna/landstingen fördelar kulturmedel som tidigare fördelades direkt av staten. De 
verksamheter som berörs på regional nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt filmkulturell verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

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) och Lennart M Petterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 - (KS 15-804-4)
 KUB § 153/2015 Regional kulturplan för Örebro län - (KS 15-804-1)
 KUB Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019 - (KS 15-804-2)
 §42 Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 - (KS 15-804-5)

Expedieras till 
Region Örebro län
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Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§12 - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 (KS 15-803)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från 
kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 
2 och 3 finns. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 - (KS 15-803-8)
 KUB § 156/2015 Ej verkställda beslut för kultur- och bildningsnämnden, kvartal 2 och 3, 2015 

- (KS 15-803-1)
 Tjänsteskrivelse KUB - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 

2015 - (KS 15-803-2)
 VON §50 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015 - (KS 15-803-

3)
 VON Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015 - 

(KS 15-803-4)
 VON §73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 2015 - (KS 

15-803-5)
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

3, 2015 - (KS 15-803-6)
 §43 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 - (KS 15-803-9)
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Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Utbetalning av partistöd för 2016 (KS 16-38)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd samt 
mandatstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat.

Beräkningsgrunder:
Prisbasbelopp för 2016 44 300 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti = 4430
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat = 6645

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2016 - (KS 16-38-2)
 §44 Utbetalning av partistöd för 2016 - (KS 16-38-3)

Expedieras till 
Samtliga gruppledare

Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§14 - Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan (KS 14-438)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i Mullhyttan. I 
motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron över Kvarndammen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får uppdrag att uppföra belysning I 
anslutning till gångbron vid Kvarndammen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion Skolbarnens skolväg i Mullhyttan - (KS 14-438-6)
 Motion - Skolbarnens skolväg i Mullhyttan - (KS 14-438-1)
 §45 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan - (KS 14-438-7)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad

Page 24 of 158



Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§15 - Svar på motion - Höjning av vägbidrag (KS 14-607)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt bidrag till 
vägsamfälligheter.
Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten (Trafikverket) beslutade 
kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom vägsamfälligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte genomför förändringar enligt förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Motion avseende höjt vägunderhållsbidrag - (KS 14-607-5)
 Motion - vägbidrag (Framtidspartiet) - (KS 14-607-1)
 §46 Svar på motion - Höjning av vägbidrag - (KS 14-607-6)

Expedieras till 
Kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§16 - Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag (KS 14-608)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende förenklad utbetalning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget i motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter - (KS 14-

608-5)
 Motion - utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter (Framtidspartiet) - 

(KS 14-608-1)
 §47 Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag - (KS 14-608-6)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§17 - Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om 
trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg (KS 16-73)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) och Maria Larsson (FL) föreslår i en motion att trådlöst nätverk ska installeras 
på äldreboendena i Lekeberg.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst nätverk på äldreboenden i Lekeberg - (KS 16-

73-1)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§18 - Anmälan av nytt medborgarförslag om ökad 
medborgardialog (KS 15-761)
Ärendebeskrivning
Rasmus Axelsson i Kvistbro föreslår i ett medborgarförslag, daterat den 24 november 2015, att 
Lekebergs kommun bland annat ska utreda hur kommunen kan förbättra sin medborgardialog samt 
löpande redovisa vilka projekt och utredningar som pågår inom Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om ökad medborgardialog - (KS 15-761-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Rasmus Axelsson

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§19 - Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror 
(KS 15-751)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg, Fjugesta, föreslår i ett medborgarförslag daterat den 24 november 2015 att 
kommunen ska köpa in cykelkärror för väntjänsten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om inköp av cykelkärror - (KS 15-751-1)

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Per-Erik Nordberg

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§20 - Anmälan av nytt medborgarförslag om bänkar längs med 
järnvägen Fjugesta-Gropen (KS 15-752)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg föreslår i ett medborgarförslag, daterat den 24 november 2015, att bänkar ska 
sättas ut längs med järnvägen mellan Fjugesta och Gropen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-Gropen - (KS 15-752-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Per-Erik Nordberg

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§21 - Anmälan av nytt medborgarförslag om julbelysning i 
Lekebergs kommun (KS 15-812)
Ärendebeskrivning
Per Erik Nordberg, Fjugesta, föreslår i ett medborgarförslag daterat den 22 december 2015 att 
julbelysning ska uppföras vid infarten till Fjugesta från väg 204 samt i Mullhyttan.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun - (KS 15-812-1)
 Bilaga till medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs kommun - (KS 15-812-2)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Per-Erik Nordberg

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§22- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Anmälningar
 Beslut om  flytt av sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i februari – ( KS 15-639-5)

 KUB §2/2016 Upphandling av boende för ensamkommande flyktingbarn Lekebergs kommun 
– ( KS 15-385-16)

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23 - Anmälan av motion om utredning av Lindens servering (KS 
16-110)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att kommunfullmäktige ska 
besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva och använda Lindens matsal.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av motion - (28841)
 Motion från Kjell Edlund (S) om utredning av Lindens servering - (KS 16-110-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§24 - Anmälan av motion  om offentliga handlingar till 
nämndsammanträden (KS 16-113)
Ärendebeskrivning
Jette Bergström (S) m.fl. föreslår i en motion, inlämnad den 26 februari 2016, att alla förtroendevalda 
får tillgång till alla styrelser- och nämnders offentliga handlingar som distribueras via kommunens 
valda elektroniska system (Meetings).

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion från Jette Bergström (S) m.fl. om offentliga handlingar till nämndsammanträden - (KS 

16-113-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§25 - Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens 
matservering (KS 16-111)
Ärendebeskrivning
Gunilla Pihlblad (S) har inkommit med en enkel fråga till Wendla Thorstensson (C). Enligt 
arbetsordningen ska en fråga vara skriftlig och underskriven av ledamoten. Svaret på frågan behöver 
inte vara skriftligt.

Kommunstyrelsens ordförande, Wendla Thorstensson (C), besvarade frågan vid sammanträdet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas och frågan besvarades vid 
sammanträdet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Enkel fråga - (28844)
 Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering - (KS 16-111-1)

Paragrafen är justerad
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§26 - Val av ledamot och ersättare till kultur- och 
bildningsnämnden (KS 16-115)
Ärendebeskrivning
Anna Wiktorsson (S) och Bert Karlsson (S) har i tidigare paragraf fått sina avsägelser som ledamot 
respektive ersättare i kultur- och bildningsnämnden godkända. Därför måste ny ledamot och 
ersättare utses till kultur- och bildningsnämnden.

Beslut
Kommunfulläktige utser

1. Bert Karlsson (S) till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden efter Anna Wiktorsson (S)

2. Gunilla Pihlblad (S) till ny ersättare i kultur- och bildningsnämnden efter Bert Karlsson (S).

Expedieras till 
Bert Karlsson (S)

Gunilla Pihlblad (S)

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad

Page 36 of 158



Protokoll 2016-02-29

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§27 - Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande 
av kommunfullmäktiges beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016 med 
en motion. I motionen föreslår Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. att redovisning av ej genomförda 
kommunfullmäktigebeslut ska ske.

Beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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

(KS 16-117-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§1
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Ändring av dagordning

§2
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Avsägelse från Anna Wiktorsson (S) som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden

§3

KS 15-810

   

Page 40 of 158



Page 41 of 158



Avsägelse från Bert Karlsson (S) som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden

§4

KS 16-114
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Upphörande av kompletteringstrafik

§5

KS 14-238
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (2)

Dnr: KS 14-238

Tjänsteskrivelse - Kompletteringstrafik

Ärendebeskrivning
Vid skatteväxlingen av kompletteringstrafiken inkluderades det mesta som har med 
kollektivtrafik att göra förutom kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och syftet är att ge 
boende i områden som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 

Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av kompletteringstrafiken 
och föreslår att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik. 

1 Bakgrund
Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och tanken är att ge 
boende i områden som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 
Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service och riktar sig inte till någon 
särskild grupp i kommunen, tex pensionärer utan riktar sig till alla kommunens 
invånare.

 De nuvarande reglerna för kompletteringstrafik i Lekebergs kommun är från Örebro 
kommuns tid och har inte förändrats sedan dess.

1.1 Regler
Kommuninvånare ska ha minst 1 km till närmaste busshållplats

 Hämtningen sker vid eller i närheten av bostad
 Resan ska vara en service eller besöksresa
 Återresan ska ske samma dag
 Resan ska beställas dag före resdag
 Resenären får betala 20 kronor per resa i självkostnadspris 
 Kommunen är indelad i olika områden (varav vissa områden ej har någon 

kompletteringstrafik alls)

1.2 Avtal
Kommunen saknar idag avtal med något företag för resorna. De sköts idag av 
Binninge taxi. Ett förslag var uppe i kommunfullmäktige 1996 om att teckna ett avtal 
med Länstrafiken om att de skulle sköta kompletteringstrafiken men beslutet blev att 
inte göra det. 

2 Analys
Nyttjandet av kompletteringstrafik är idag lågt, se bilaga. Anledningarna till detta är 
flera, men den kanske största är att kommunen inte har marknadsfört det. Det har 
också funnits en brist i kunskapen hos tjänstepersonerna kring vilka regler som gäller 
kring kompletteringstrafiken. 
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Dnr: KS 14-238

2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några negativa konsekvenser för barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. Dock påverkas de 
personer som i dagsläget nyttjar kompletteringstrafiken. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De 64 000 kr (helår) som var budgeterade för kompletteringstrafik 2015 prioriterades 
inte till budget 2016. 

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Lekebergs kommun upphör med 
kompletteringstrafik. Ansvaret för kollektivtrafik ligger på Länstrafiken/Region 
Örebro Län och att bedriva kompletteringstrafik är en frivillig tjänst som delvis kan 
sägas ligga utanför kommunens uppdrag i och med att ansvaret för detta nu ligger på 
Region Örebro län. 

Om kommunens väljer att behålla tjänsten kommer kommunen behöva teckna ett 
avtal med en entreprenör, upplysa och informera om möjligheten till 
kompletteringstrafik. Det skulle också innebära en kostnadsökning då det 
förmodligen skulle leda till att fler utnyttjade möjligheten. 

Den översyn som länstrafiken gör av sina linjer med ambitionen att öka antalet turer 
och införa helt nya busslinjer 2017 kommer till viss del kunna ersätta behovet av 
kompletteringstrafik.      

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med 
kompletteringstrafik från och med 1 april 2016. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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2016-01-18 1 (1)

Bilaga - Statistik och kostnader för 2015

Månad Antal personer som 
nyttjat tjänsten

Kostnad
(Kr)

Januari 8 4369

Februari 8 4517

Mars 8 3710

April 6 3580

Maj 4 3468

Juni 5 3958

Juli 5 4961

Augusti 6 3519

September 4 3710

Oktober 5 4012

November 5 3722

December 7 3204

Summa 71 46 730 kr

Ovan ger en kosta

 Det är i stort sett samma personer som åker varje månad. Några nyttjar det 
rätt frikostigt.

 De allra flesta åker från bostadsadressen till Fjugesta och från Fjugesta till 
bostadsadressen

 Några få åker till busshållplats
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Protokoll 2016-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S) (Bergdahl)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-10 till och med 2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Upphörande av kompletteringstrafik (KS 14-238)
Ärendebeskrivning
Vid skatteväxlingen av kompletteringstrafiken inkluderades det mesta som har med kollektivtrafik att 
göra förutom kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och syftet är att ge boende i områden 
som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 

Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av kompletteringstrafiken och föreslår att 
Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletteringstrafik
 Bilaga - Statistik och kostnader för 2015
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Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun

§6

KS 14-528
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Protokoll 2016-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:40 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §35

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S) (Bergdahl)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-02-08

Datum för överklagan 2016-02-10 till och med 2016-03-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun (KS 14-528)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) rörande tröskelvärdet för 
direktupphandling samt dokumentationsplikten vid direktupphandling uppdateras berörd 
Upphandlingspolicy.

Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska ändå göras, exempelvis genom offertförfrågan till möjliga leverantörer. 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan 
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för 
tillfället gällande tröskelvärdet, lågt värde.

Gränsvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) motsvarar 28 procent av det tröskelvärde 
som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 505 800 
kronor. Vid direktupphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transport samt posttjänster (LUF) är motsvarande värde högst 26 procent av det tröskelvärde som 
uppgår till 3 612 854 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 939 342 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy
 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
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Tjänsteskrivelse 2016-02-118 1 (2)

Dnr: KS 14-528

Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy 

Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) rörande 
tröskelvärdet för direktupphandling samt dokumentationsplikten vid 
direktupphandling uppdateras berörd Upphandlingspolicy.

Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika 
produkter och leverantörer ska ändå göras, exempelvis genom offertförfrågan till 
möjliga leverantörer. Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten 
som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för 
hela kommunen under ett år understiger det för tillfället gällande tröskelvärdet, lågt 
värde.

Gränsvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) motsvarar 28 procent av 
det tröskelvärde som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor, daterat 2015-05-
26, vilket innebär högst 505 800 kronor. Vid direktupphandling enligt lagen om 
upphandling inom områdena vatten, energi och transport samt posttjänster (LUF) är 
motsvarande värde högst 26 procent av det tröskelvärde som uppgår till 3 612 854 
kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 939 342 kronor. 

1 Bakgrund
Upphandlingspolicyn ska göra att Lekebergs kommun bidrar till en hållbar utveckling 
ur ett socialt och miljömässigt perspektiv och fungera som en vägledning för att hitta 
lösningar som har hög kvalitet och är ekonomiskt fördelaktiga ur ett 
totalkostnadsperspektiv. Genom gemensamma regler klargörs förutsättningarna för 
upphandlingar och därigenom kan kommunen säkerställa att behovet av varor och 
tjänster tillgodoses enligt de krav som ställs inom området. En 
förvaltningsövergripande policy tydliggör också andra perspektiv och 
upphandlingsarbetet kan användas strategiskt i samstämmighet med riktlinjer som 
anges i övriga styrdokument.

Upphandlingspolicyn gäller för Lekebergs kommuns samtliga styrelser, nämnder, 
förvaltningar och verksamheter. Policyn innehåller riktlinjer som ska gälla för extern 
upphandling, inköp av varor och tjänster samt entreprenader.
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Tjänsteskrivelse 2016-02-118 2 (2)

Dnr: KS 14-528

Kommunen ska vid all upphandling utgå från gällande upphandlingslagstiftning och 
de grundläggande EG-rättsliga principerna:

 Likabehandlingsprincipen – Alla leverantörer ska behandlas lika.
 Icke-diskrimineringsprincipen – En leverantör får inte diskrimineras på grund 

av geografisk belägenhet eller andra liknande omständigheter.
 Proportionalitetsprincipen – De krav som ställs ska stå i rimlig proportion till 

det behov som ska tillgodoses.
 Transparens principen – De krav som ställs ska vara tydliga och 

upphandlingen ska präglas av förutsebarhet.
 Principen om ömsesidigt erkännande – Handlingar som är godkända i ett 

annat EU/EES-land ska även accepteras i Sverige

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Ärendet i sig får inte några direkta konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, 
miljö och hållbarhet, mångfald och integration. Men däremot beaktas nämnda 
områdena i varje upphandling.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ärendet ger inga direkta ekonomiska konsekvenser i samband med införande av 
policyn. Men i varje upphandling förväntas det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet ge positiva ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
Antar Upphandlingspolicy som därmed ersätter Upphandlingspolicy och inköpsregler 
för Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Namnbyte från Kommunala handikapprådet till kommunala 
tillgänglighetsrådet

§7

KS 16-22
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (1)

Dnr: KS 16-22

Tjänsteskrivelse - Namnnbyte Kommunala 
handikapprådet
   

Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige byte namn på rådet till Kommunala tillgänglighetsrådet.

1.1 Genomsyrande perspektiv
Att byta namn på rådet bör ses som en positiv konsekvens för barn, folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration eftersom lydelsen 
handikappad är förlegad. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Att byta namn på rådet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala 
tillgänglighetsrådet.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §38

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38 - Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KS 16-22)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige byte 
namn på rådet till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunala Handikapprådet
 §36 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala tillgänglighetsrådet
 Tjänsteskrivelse - Namnnbyte Kommunala handikapprådet
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Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet

§8

KS 16-32

   

Page 63 of 158



Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §39

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39 - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KS 16-32)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige anta 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 §37 Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
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Allmänt reglemete för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

§9

KS 14-466
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (1)

Dnr: KS 14-466

Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente
   

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 att kommunstyrelsen önskar införa ett 
folkhälsoutskott samt få möjlighet att till dessa sammanträden kalla ledamöter från 
andra nämnder i kommunen.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen avser att inrätta ett folkhälsoutskott. För att det ska kunna göras 
behöver reglementet revideras. I utskottet ska Vård- och omsorgsnämndens 
ordförande sitta med och därför behöver det även läggas till i reglementet att 
ledamöter från andra nämnder får delta.    

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

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §40

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40 - 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 att kommunstyrelsen önskar införa ett folkhälsoutskott samt 
få möjlighet att till dessa sammanträden kalla ledamöter från andra nämnder i kommunen.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till reglementet med ändringsyrkandet att det under 7 § ska stå 
Kommunstyrelsen ska också inrätta ett folkhälsoutskott i stället för Kommunstyrelsen får också 
inrätta ett folkhälsoutskott.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
 §38 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun
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Miljöpolicy för Lekebergs kommun

§10

KS 15-576
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (2)

Dnr: KS 15-576

Tjänsteskrivelse - Miljöpolicy för Lekebergs kommun

   

Ärendebeskrivning
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en 
giltighet till 2015-12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade 
Miljöpolicy 2008-2010 som styrning för kommunens arbete med att verka för ett 
hållbart samhälle.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås 
att mål relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och 
styrsystem MER-planen från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att 
poängtera vissa miljömål och för att fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta 
hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av kommunens verksamheter, 
föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

1 Bakgrund
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en 
giltighet till 2015-12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade 
Miljöpolicy 2008-2010 som styrning för kommunens arbete med att verka för ett 
hållbart samhälle.

Såväl den tidigare miljöpolicyn som miljömålsprogrammet har sin grund i de 16 
nationella miljömål som Riksdagen antagit.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås 
att mål relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och 
styrsystem MER-planen från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att 
poängtera vissa miljömål och för att fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta 
hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av kommunens verksamheter, 
föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

2 Analys
Arbetet med att integrera miljömål i kommunens mål- och styrsystem MER-planen är 
redan igång och behandlas inte mer i denna tjänsteskrivelse.

Utöver MER-planen kan kommunen genom Miljöpolicy ytterligare styra 
verksamheten mot ett hållbart samhälle med minskad negativ miljöpåverkan. 
Miljöpolicyn blir ledstjärnan för kommunens verksamheter och fortsatta arbete inom 
miljöområdet, bl a för kommunens miljödiplomering.

Miljödiplomeringsarbetet har två delar: Den ena delen består av miljöledning, som 
bland annat innebär att företaget har en antagen miljöpolicy, miljöplan samt att all 
personal ska få en särskild miljöutbildning. 
Den andra delen omfattas av åtgärder som ska uppfyllas. Åtgärder som har positiva 
effekter på miljön och är praktiskt genomförbara.
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 2 (2)

Dnr: KS 15-576

2.1 Övergripande konsekvenser
Miljöpolicy blir ett kompletterande styrdokument för det fortsatta miljöarbetet inom 
kommunen och kommer genom tillgänglighet på Lekebergs kommuns webbsajt 
kunna nå kommunens invånare och kommunens medarbetare. Det ger även en 
positiv tydlighet hur kommunen arbetar med miljöfrågor för att bidra till ett hållbart 
samhälle för både kommunens invånare och för omkringliggande region.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Miljöpolicy kan genom att vissa åtgärder bör tas gällande miljömålen för kommunen 
bidra till kostnader, men kan också genom till exempel besparing av kemiska medel, 
lägre matsvinn, färre transporter, eco-driving och lägre förbrukning av 
kontorsmaterial innebära att initierade kostnader täcks av framtida besparingar. 
Detta bör i ett första steg utvärderas under 2017.

3 Slutsats
För att ytterligare poängtera de viktigaste miljömålen och för det fortsatta arbetet 
med miljödiplomering av kommunen bör en ny miljöpolicy antas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Miljömålsprogrammet

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Maria Vallgren-Eriksson
Kommundirektör Måltidschef

Page 75 of 158



Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41 - Miljöpolicy för Lekebergs kommun (KS 15-576)
Ärendebeskrivning
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en giltighet till 2015-
12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade Miljöpolicy 2008-2010 som 
styrning för kommunens arbete med att verka för ett hållbart samhälle.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås att mål 
relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och styrsystem MER-planen 
från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att poängtera vissa miljömål och för att 
fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av 
kommunens verksamheter, föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun
2. som därmed ersätter Miljömålsprogrammet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Miljöpolicy 2016-2021
 §39 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Miljöpolicy för Lekebergs kommun
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Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019

§11

KS 15-804
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (1)

Dnr: KS 15-804

Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan för Örebro län 
2016-2019
   

Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med 
kulturplanen som utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av 
planen. Kultursamverkansmodellen infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell 
kulturpolitisk reform som innebär att regionerna/landstingen fördelar kulturmedel 
som tidigare fördelades direkt av staten. De verksamheter som berörs på regional 
nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet,  
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt  filmkulturell 
verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen 
för Örebro län år 2016-2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-12-16

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:10 Multen  

Övriga
Daniel Eriksson (Avdelningschef kultur- och fritidsavdelningen)
Anna-Karin Magnsbo (Projektledare)
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §153

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Brian Jensen

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
Brian Jensen (S) ersätter Fredrik Steckl (SD)
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-16

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§153 - Regionala kulturplan för Örebro län 2016-2019 (KUB 15-
536)
Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen för Örebro län 2016-2019 prioriterar arbetet med kultur för alla, med ett 
särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt medel.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för 
Örebro län år 2016-2019 och föreslår kommunstyrelsen att göra detsamma.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att kultur- och bildningsnämnden föreslår att komunfullmäktige ställer sig 
bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 2016-2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för 
Örebro län år 2016-2019 och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma.

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för 
Örebro län år 2016-2019 och föreslår kommunfullmäktige att göra detsamma.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag KUB au - §269 Regional kulturplan 2016-2019
 Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019
 Örebro läns kulturplan 2016-2019

Expedieras till 
Daniel Eriksson, kultur- och fritidschef

Kommunstyrelsen

Komunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 1 (2)

Dnr: KUB 15-536

Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019

   

Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen för Örebro län 2016-2019 prioriterar arbetet med kultur 
för alla, med ett särskilt fokus på barn och unga. Samverkan över gränser är ett viktigt 
medel. 

Bakgrund
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med 
kulturplanen som utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av 
planen. Kultursamverkansmodellen infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell 
kulturpolitisk reform som innebär att regionerna/landstingen fördelar kulturmedel 
som tidigare fördelades direkt av staten. De verksamheter som berörs på regional 
nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet,  
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt  filmkulturell 
verksamhet.

1 Analys
Den regionala kulturplanen har tre syften:

1. Att fungera som en ansökan om statliga kulturmedel till aktörer inom 
samverkansmodellen. Aktörerna det gäller är främst länets kulturinstitutioner, 
kulturkonsulenter och Regionbiblioteket. Deras verksamheter och målsättningar för 
2016-2019 beskrivs närmare i kap 6. 

2. Att beskriva ambitionen för en gemensam kulturutveckling i länet, utifrån behov 
som lyftes i kommundialogerna som föregick skapandet av planen. För 
genomförandet krävs samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, delar 
av civilsamhället och/eller andra aktörer. Målsättningar för den gemensamma 
kulturutvecklingen beskrivs närmare i kapitel 5. 

3. Att beskriva Region Örebro läns övriga kulturarbete, det vill säga det som inte ingår 
i punkt 1 och 2 ovan. 

Kulturplanen är omfattande. Dels beror det på att många delar behöver finnas med i 
en regional kulturplan utifrån statliga direktiv. Dels beror det på att de regionala 
kulturaktörerna ges utrymme att beskriva sina verksamheter, att länets kommuner 
har egen plats och att Region Örebro läns övriga kulturarbete synliggörs i planen. 
Kulturplanen har därmed ett stort antal utvecklingsmål men med olika aktörer som 
förväntas utföra dem.
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 2 (2)

Dnr: KUB 15-536

Det kommer att finnas en kortversion av kulturplanen som främst innehåller 
kulturplanens utvecklingsmål. Den ska revideras varje år.
Uppföljning av det regionala kulturarbetet genomförs årligen. Där beskrivs till 
exempel hur medlen inom samverkansmodellen användes och fördelades samt övrig 
regional kulturfinansiering. 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, såväl regionalt som statligt. Kulturplanen 
betonar bland mycket annat vikten av mer kultur för barn och unga både på fritiden 
och i förskola/skola, utveckling av kulturbussar, mer professionell kultur genom 
lättrörlighet och utveckling av arrangörskap/kulturella mötesplatser, stärkt 
samverkan mellan länets kultur- och musikskolor, stöd i utvecklingen av skolbibliotek 
samt skapandet av ett kulturellt innovationscenter (kulturella kreativa näringar).  
Genom att ställa sig bakom den regionala kulturplanens ambitioner och 
utvecklingsmål främjar och stödjer Lekebergs kommun en utveckling av kulturen. 

1.1 Övergripande konsekvenser
Den regionala kulturplanen prioriterar målgruppen barn och unga. Bedömningen blir 
därmed att konsekvenserna för barn enbart är positiva. Likaså folkhälsa, 
jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration är genomsyrande 
perspektiv. Även där bedöms konsekvenserna vara positiva.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är svåra att bedöma i detta skede. Till en början 
handlar det om delaktighet i utvecklingsprocesser av såväl politiker som tjänstemän. I 
den mån kulturplanens utvecklingsmål senare innebär en eventuell kostnad för 
kommunerna krävs kommunala diskussioner, prioriteringar och beslut.

2 Slutsats
Den regionala kulturplanens intentioner är viktiga att stödja och ställa sig bakom då 
utvecklingsmålen främjar kulturen i hela länet samt svarar upp till kommunala mål, 
behov och önskemål.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i 
kulturplanen för Örebro län år 2016-2019 och föreslår kommunstyrelsen att göra 
detsamma.

LEKEBERGS KOMMUN

 

Maria Bäcklin Daniel Eriksson
Förvaltningschef Handläggare/Kultur- och fritidschef

Page 85 of 158



Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §42

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§42 - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 (KS 15-804)
Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med kulturplanen som 
utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av planen. Kultursamverkansmodellen 
infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell kulturpolitisk reform som innebär att 
regionerna/landstingen fördelar kulturmedel som tidigare fördelades direkt av staten. De 
verksamheter som berörs på regional nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt filmkulturell verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 KUB § 153/2015 Regional kulturplan för Örebro län
 KUB Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019
 §40 Regional kulturplan för Örebro län
 Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
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Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015

§12

KS 15-803
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (2)

Dnr: KS 15-803

Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 
2015
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje 
kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. 
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL 
och LSS från kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har 
rapporterat att inga beslut för kvartal 2 och 3 finns. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Kultur- och bildningnämnden:

Kön Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

Kvartal 2

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa kontaktfamiljen 
upp sitt uppdrag, sökande 
efter ny kontaktfamilj har 
sedan dess pågått.

pojke 2013-10-25 Kontaktfamilj Erbjuden kontaktfamilj 140212 
och 140917, men tackat nej 
pga. att det ej varit djurfria k-
familjer. Fadern allergisk mot 
djur.

Det är mycket svårt 
att hitta helt djurfria 
miljöer, men familjen 
önskar stå kvar i kö 
för kontaktfamilj.

flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har ännu inte 
hittats.

pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har ännu inte 
hittats.
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 2 (2)

Dnr: KS 15-803

Kvartal 3

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2015-07-08

Kontaktperson Kontaktpersonen avled 
plötsligt.

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2015-07-17

Kontaktperson Kontaktpersonen hade ej 
tillräckligt med tid till 
uppdraget.

2015-10-08 Ny 
kontaktperson tillsatt

Flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. 

Ärendet nu avslutat p 
g a att familjen flyttat 
till annan kommun, 
150801

Pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. 

Ärendet nu avslutat p 
g a att familjen flyttat 
till annan kommun, 
150801

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2013-10-25

Kontaktfamilj 2015-09-04 
Föräldrarna återtar 
sin ansökan och 
önskar ej att beslutet 
verkställs.

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa 
kontaktfamiljen upp 
sitt uppdrag. 
Sökande efter ny 
kontaktfamilj pågår.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-12-16

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:10 Multen  

Övriga
Maria Bäcklin (förvaltningschef)
Linda Kirrander (nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Brian Jensen

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Andersson (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Berth Karlsson (S) ersätter Anna Wiktorsson (S)
Brian Jensen (S) ersätter Fredrik Steckl (SD)
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-12-16

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-12-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§156 - Ej verkställda beslut för kultur- och bildningsnämnden, 
kvartal 2 och 3, 2015 (KUB 15-304)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt 
kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kultur- och bildninsgnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2 och 3, 2015,
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbesutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslut
Kultur- och bildninsgnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2 och 3, 2015,
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 2015

Expedieras till 
Revisorerna

Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 1 (2)

Dnr: KUB 15-304

Tjänsteskrivelse - Rapport av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 2015
   

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL 
och LSS.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Redovisning av ej verkställda beslut för kvartal 2 och 3, 2015
Följande individrapporter finns att redovisa för perioden:

Kön Datum för beslut Beslut Anledning till ej verkställt 
beslut

Övrigt

Kvartal 2

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa kontaktfamiljen 
upp sitt uppdrag, sökande 
efter ny kontaktfamilj har 
sedan dess pågått.

pojke 2013-10-25 Kontaktfamilj Erbjuden kontaktfamilj 140212 
och 140917, men tackat nej 
pga. att det ej varit djurfria k-
familjer. Fadern allergisk mot 
djur.

Det är mycket svårt 
att hitta helt djurfria 
miljöer, men familjen 
önskar stå kvar i kö 
för kontaktfamilj.

flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har ännu inte 
hittats.

pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. Något 
alternativ har ännu inte 
hittats.
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Tjänsteskrivelse 2015-12-09 2 (2)

Dnr: KUB 15-304

Kvartal 3

pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2015-07-08

Kontaktperson Kontaktpersonen avled 
plötsligt.

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2015-07-17

Kontaktperson Kontaktpersonen hade ej 
tillräckligt med tid till 
uppdraget.

2015-10-08 Ny 
kontaktperson tillsatt

Flicka 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. 

Ärendet nu avslutat p 
g a att familjen flyttat 
till annan kommun, 
150801

Pojke 2014-02-06 Kontaktfamilj Har blivit erbjuden 
kontaktfamilj, 140425, men 
önskar annat förslag. 

Ärendet nu avslutat p 
g a att familjen flyttat 
till annan kommun, 
150801

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2013-10-25

Kontaktfamilj 2015-09-04 
Föräldrarna återtar 
sin ansökan och 
önskar ej att beslutet 
verkställs.

Pojke Datum när 
verkställigheten 
avbröts: 2014-08-30

Kontaktfamilj 2014-08-30 sa 
kontaktfamiljen upp 
sitt uppdrag. 
Sökande efter ny 
kontaktfamilj pågår.

Förslag till beslut
Kultur- och bildninsgnämnden
1. godkänner redovisningen av ej verkställda beslut gällande kvartal 2 och 3, 2015,
2. vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Maria Bäcklin Linda Kirrander
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2015-08-24

Vård- och omsorgsnämnden

Tid  
Mötestid 13:00-15:00
Plats
Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Fredrik Steckl (SD)
Barbro Göransson (C) (ersättare)
Anne-Charlotte Kämpe-Larsson (FP) (ersättare)

Ej tjänstgörande 
Ersättare
Marita Johansson (MP)

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Christian Cederhag (verksamhetsutvecklare)
Henrik Westerling (enhetschef LSS/Socialpsykiatrin)

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Gordana Sutic
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-08-24

Datum för anslags uppsättande 2015-08-31 Datum för anslags nedtagande 2015-09-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§50 - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, 
kvartal 2 2015 (VON 15-109)

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 2 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 2 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 2 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 

2015
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 2, 2015
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Protokoll 2015-08-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §57 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Tjänsteskrivelse 2015-10-06 1 (1)

Dnr: VON 15-109

Tjänsteskrivelse - redovisning av ej verkställda beslut 
enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 2, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda 
beslut att rapportera in för kvartal 2 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Kerstin Johansson 
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2015-11-04

Ordförande
Henrik Hult

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Linda Kirrander

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:45 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP), Marita 
Johansson (MP)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Fredrik Steckl (SD)
Barbro Göransson (C) (ersättare)
Lennart M Pettersson (S) (ersättare)
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Protokoll 2015-11-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2015-11-04

Datum för anslags uppsättande 2015-11-10 Datum för anslags nedtagande 2015-12-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2015-11-04

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO, kvartal 3 2015 (VON 15-157)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 
§ gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 3, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 3 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 3 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda beslut att 
rapportera in för kvartal 3 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 

2015
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 2015
 §77 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 - 2015
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Tjänsteskrivelse 2016-01-13 1 (1)

Dnr: VON 15-157

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3, 2015
   

Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och 
omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående 
beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 3, 2015 finns inga ej verkställda beslut att rapportera in till IVO.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden 
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut. Det finns inga ej verkställda 
beslut att rapportera in för kvartal 3 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Anneli Carlsson Kerstin Johansson
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §43

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Diana Olsén (C) ersätter Elin Nilsson (FP)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43 - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 (KS 15-803)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från 
kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 
2 och 3 finns. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Elin Nilsson (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Beslutsunderlag
 KUB § 156/2015 Ej verkställda beslut för kultur- och bildningsnämnden, kvartal 2 och 3, 2015
 Tjänsteskrivelse KUB - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 

2015
 VON §50 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON §73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

3, 2015
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
 §41 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
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Utbetalning av partistöd för 2016

§13

KS 16-38
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Tjänsteskrivelse 2016-02-01 1 (2)

Dnr: KS 16-38

Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2016

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på 
grundstöd samt mandatstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti och 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat.

Beräkningsgrunder:
Prisbasbelopp för 2016                           44 300 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti = 4430
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat = 6645

Beräkning
Parti     Antal mandat    Summa Totalt -
                                                                           Mandatstöd        Partistöd  
Socialdemokraterna      10 66 450 70 880
Centerpartiet                  9 59 805 64 235
Moderaterna                  5 33 225 37 655
Kristdemokraterna         2 13 290 17 720
Liberalerna                 1   6 645 11 075
Vänsterpartiet                1   6 645 11 075
Miljöpartiet                 1   6 645 11 075
Framtidspartiet -            2 13 290 17 720
Lekeberg
Sverigedemokraterna     4 26 580 31 010

Summa:                                         35                  232 605            272 475

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna             70 880            
Centerpartiet                         64 235
Moderaterna                         37 655
Kristdemokraterna               17 720
Liberalerna                            11 075
Vänsterpartiet                      11 075
Miljöpartiet                           11 075
Framtidspartiet Lekeberg   17 720
Sverigedemokraterna         31 010
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Tjänsteskrivelse 2016-02-01 2 (2)

Dnr: KS 16-38

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44 - Utbetalning av partistöd för 2016 (KS 16-38)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd samt 
mandatstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat.

Beräkningsgrunder:
Prisbasbelopp för 2016 44 300 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti = 4430
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat = 6645

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Beslutsunderlag
 §42 Utbetalning av partistöd för 2016
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2016
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Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan

§14

KS 14-438
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (1)

Dnr: KS 14-438

Tjänsteskrivelse - Motion Skolbarnens skolväg i 
Mullhyttan
   

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i 
Mullhyttan. I motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron 
över Kvarndammen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören 
får uppdrag att uppföra belysning I anslutning till gångbron vid Kvarndammen.

1 Bakgrund
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i 
Mullhyttan. I motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron 
över Kvarndammen.

Det har även genomförts trygghetsvandringar i området där teknik och 
serviceavdelningen uppfattat behov av bättre belysning vid platsen.

2 Analys

2.1 Övergripande konsekvenser
Kommunstyrelseförvaltningen har uppfört belysning under 2015 främst med 
anledning av resultat från trygghetsvandring och som ett led i det långsiktiga 
förbättringsarbetet. Detta har tillgodosett förslaget i motionen och därmed bidrar 
det till en säkrare skolväg över ån i Mullhyttan.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden blev ca 25 000 kr. Detta inrymdes i budgeterad ram 2015.

3 Slutsats
Motionen kan genom de åtgärder som redan vidtagits, inom ramen för det operativa 
arbetet, anses vara besvarad.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

LEKEBERGS KOMMUN
Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45 - Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan (KS 14-438)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i Mullhyttan. I 
motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron över Kvarndammen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får uppdrag att uppföra belysning i 
anslutning till gångbron vid Kvarndammen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 Motion - Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 §43 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan
 Tjänsteskrivelse - Motion Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
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Svar på motion - Höjning av vägbidrag

§15

KS 14-607

   

Page 123 of 158



Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (1)

Dnr: KS 14-607

Tjänsteskrivelse - Motion avseende höjt 
vägunderhållsbidrag
   

Ärendebeskrivning
Kerstin Lejonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.
Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten 
(Trafikverket) beslutade kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom 
vägsamfälligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte genomför förändringar 
enligt förslaget.

1 Bakgrund
Kerstin Lejonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.

Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten 
(Trafikverket) beslutade kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom 
vägsamfälligheten.

2 Analys
2.1 Ekonomiska konsekvenser
Kommunens kostnad idag är budgeterad till 810 000 kr årligen baserat på nuvarande 
omfattning av vägsamfälligheter. Denna summa motsvarar 15% av kostnaden.

Den totala kostnadsökningen om förslaget i motionen tillgodoses fullt ut, d v s att 
den kommunala bidragsdelen helt kompletterar statens bidragsdel, blir ca 820 000 kr 
årligen.

3 Slutsats
I nuvarande budgetram finns ej utrymme att öka den kommunala bidragsdelen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Ingemar Wennlöf
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §46

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46 - Svar på motion - Höjning av vägbidrag (KS 14-607)
Ärendebeskrivning
Kerstin Lejonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt bidrag till 
vägsamfälligheter.
Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten (Trafikverket) beslutade 
kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom vägsamfälligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte genomför förändringar enligt förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - höjning av det kommunala bidraget för vägsamfälligheter
 Motion - vägbidrag (Framtidspartiet)
 §44 Svar på motion - Höjning av vägbidrag
 Tjänsteskrivelse - Motion avseende höjt vägunderhållsbidrag
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Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag

§16

KS 14-608

   

Page 129 of 158



Tjänsteskrivelse 2016-02-11 1 (2)

Dnr: KS 14-608

Svar på motion avseende utbetalning av kommunalt 
underhållsbidrag till vägsamfälligheter

Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende förenklad utbetalning 
av kommunalt bidrag till vägsamfälligheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget i motionen avslås.

1 Bakgrund
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende utbetalning av 
kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter. Kommunfullmäktige har gett 
kommunstyrelsen uppdrag att bereda ärendet.

Förslaget i motionen avser en förenklad administration för utbetalning av den 
kommunala bidragsdelen.

2 Analys
2.1 Övergripande konsekvenser
Till och med 2015 har den kommunala bidragsdelen betalats ut först efter att 
respektive vägsamfällighet inkommit med särskild ansökan till kommunen och efter 
att ha redovisat vägsamfällighetens bokslut. Systemet med särskild ansökan är också 
att ge kommunen möjlighet till  ajourhållning av kontakt- och kontotuppgifter till 
respektive bidragsberättigad vägsamfällighet.

Från och med 2016 har Trafikverket förändrat rutinerna angående information ut till 
kommunerna, bl a har kontakt- och kontouppgifter till de olika vägsamfälligheterna 
tagits bort, vilket leder till merarbete för kommunen. Ytterligare exempel på 
merarbete för kommunen är att bidragsberättigad väg som tidigare presenterades 
med en beräknad kostnad för hela vägsträckan (vilket var det belopp som det 
kommunala vägbidraget hade som beräkningsgrund), förändrades inför 2016. 

I informationen från Trafikverket år 2016 och framåt så delas informationen upp i 
den bidragsberättigade vägens olika sträckningar vilket leder till att kommunen 
måste sammanräkna de olika sträckningarnas kostnader för att komma fram till 
bidragsgrundande belopp.

Kommunens administrativa insats kommer härmed öka för att bibehålla 
servicegraden gentemot vägsamfälligheterna.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Nuvarande budget är beräknad efter de vägsamfälligheter som finns i kommunen. 
Med Trafikverkets nya beräkningsunderlag erhålls ingen ekonomisk förändring.

3 Slutsats
Förslaget i motionen kan inte tillgodoses, beroende på att kommunen då förlorar 
möjligheten att ajourhålla kontakt- och kontouppgifter till respektive 
vägsamfällighet. 
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Tjänsteskrivelse 2016-02-11 2 (2)

Dnr: KS 14-608

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

LEKEBERGS KOMMUN

Ewa Lindberg Håkan Erlandsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §47

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47 - Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag (KS 14-608)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende förenklad utbetalning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget i motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion avseende förenklad rutin för utbetalande av kommunalt bidrag till 

vägsamfälligheter.
 Motion - utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter (Framtidspartiet)
 §45 Svar på motion - Utebtalning av vägbidrag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter
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Anmälan av ny motion från Kerstin Leijonborg (FL) om trådlöst 
nätverk på äldreboenden i Lekeberg

§17

KS 16-73
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Anmälan av nytt medborgarförslag om ökad medborgardialog

§18

KS 15-761
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Anmälan av nytt medborgarförslag om inköp av cykelkärror

§19

KS 15-751
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Anmälan av nytt medborgarförslag om bänkar längs med 
järnvägen Fjugesta-Gropen

§20

KS 15-752
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Anmälan av nytt medborgarförslag om julbelysning i Lekebergs 
kommun

§21

KS 15-812
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Anmälan av motion om utredning av Lindens servering

§23

KS 16-110
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Tjänsteskrivelse 2016-02-29 1 (1)

Dnr: KS 16-110

Tjänsteskrivelse - Anmälan av motion
   

Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) föreslår i en motion, inkommen den 29 februari 2016, att 
kommunfullmäktige ska besluta att skyndsamt utreda andra alternativ till att driva 
och använda Lindens matsal. 

1 Bakgrund
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om nedskärningar, en av dessa 
nedskärningar innebär att serveringen i Lindens samlingssal stängs.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Anmälan av motion  om offentliga handlingar till 
nämndsammanträden

§24

KS 16-113
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Enkel fråga från Gunilla Pihlblad (S) om Lindens matservering

§25

KS 16-111

   

Page 153 of 158



Tjänsteskrivelse 2016-02-29 1 (1)

Dnr: KS 16-111

Tjänsteskrivelse - Enkel fråga
   

Ärendebeskrivning
Gunilla Pihlblad (S) har inkommit med en enkel fråga till Wendla Thorstensson (C). 
Enligt arbetsordningen ska en fråga vara skriftlig och underskriven av ledamoten. 
Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den enkla frågan får ställas.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Val av ledamot och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§26

KS 16-115
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Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av 
kommunfullmäktiges beslut

§27

KS 16-117
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