
Protokoll 2016-09-26

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

Övriga

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Peter Sahlqvist (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Kjell Edlund (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Ulla Kristina Fintling (C)  ersätter Liselotte 
Laurén (C)
Christina Haraldsson-Pålsson (M)  ersätter Jonas 
Hellberg (M)
Marita Johansson (MP)  ersätter Pia Frohman 
(MP)
Mait Edlund (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Anette 
Bergdahl (S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef) §§61-63, §65
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §§61-80

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Linnéa Hägglöf Lennart M Pettersson

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2016-09-26

Datum för överklagan 2016-09-30 till och med 2016-10-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 3 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§61 Ändring av dagordning
§62 Val av justerare
§63 Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun
§64 Revidering av beslut gällande ombudgetering
§65 Särskild kapitalinsats till Kommuninvest
§66 Svar på remiss - Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48)
§67 Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017
§68 Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun
§69 Försäljning av tomtmark för bostadsbebyggelse - Fjugesta 18:1 del av
§70 Avsägelse från Lars Berg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige
§71 Avsägelse från Erich Kannewischer (SD) som ersättare i kommunfullmäktige
§72 Avsägelse från Jonas Holm (SD) som ledamot i kommunfullmäktige
§73 Fyllnadsval av ledamot i kultur- och bildningsnämnden efter Berth Karlsson (S)
§74 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Larsson (S)
§75 Svar på motion - Utred möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater
§76 Svar på motion - Minska matsvinn
§77 Svar på motion - Offentliga handlingar till nämndsammanträden

§78 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2016

§79 Meddelande

§80 Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden efter Fredrik Steckl (SD)
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§61- Ändring av dagordning
Ärendebeskrivning
Efter utskick har följande ärenden tillkommit:

19. Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden efter Fredrik Steckl (SD) (KS 16-568).

Dessa handlingar har funnits att tillgå i Meetings sedan kl. 15.30 och finns i pappersformat i 
möteslokalen.

Beslut
Ordförandes förslag till tillägg i dagordningen godkänns.
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§62- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 29/9 kl. 16.00

Förslag till beslut
Gunilla Pihlblad (S) och Linnéa Hägglöf (M) utses till justerare med Margareta Carlsson (V) och Kent 
Runesson (C) som ersättare.

Beslut
Lennart M Pettersson (S) och Linnéa Hägglöf (M) utses till justerare med Margareta Carlsson (V) och 
Kent Runesson (C) som ersättare.
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§63 - Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun (13KS176)
Ärendebeskrivning
Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2016. En sammanfattning över de viktigaste 
händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin. 
Delårsbokslutet baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2016 ut som följer:

• 0 mål uppnås (mot 1 i prognos 1)

• 6 uppnås delvis (mot 5 i prognos 1)

• 0 uppnås inte (mot 0 i prognos 1)

Det ger en måluppfyllelse på 0 % Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt 
resultat om 10 207 000 kr per den sista juli 2016. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott 
om 3 393 000 kr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 4 026 000 kr. Kommunens 
helårsresultat förväntas således att bli 7 419 000 kr. Verksamheterna prognostiserar totalt ett 
budgetunderskott om 1 049 000 kr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

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

Kjell Edlund (S) yrkar på en budgetförstärkning med fem miljoner kronor till vård- och 
omsorgsnämnden för att kunna få en budget i balans. Finansiering ska ske genom kommunstyrelsens 
konto för oförutsett och finansförvaltningen.

Page 7 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Lennart M Pettersson (S) yrkar bifall till Kjell Edlunds (S) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:

Först ställs kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag. Därefter ställs Kjell Edlunds (S) 
tilläggsyrkande, en budgetförstärkning med fem miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för 
att kunna få en budget i balans. Finansiering ska ske genom kommunstyrelsens konto för oförutsett 
och finansförvaltningen, mot avslag. Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordförande börjar med att ställa kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ordförande ställer därefter Kjell Edlunds (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslagit Kjell Edlunds (S) tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2016.

Reservation

Kjell Edlund (S), Ing-Britt Fransson Karlsson (S), Lennart M Pettersson (S), Lars-Gunnar Forsberg (S), 
Mait Edlund (S), Michael Larsson (S), Kenneth Hagström (S), Mikael Bergdahl (S), Gunilla Pihlblad 
(S), Jette Bergström (S), Kerstin Leijonborg (FL) och Olle Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet 
tillförmån för Kjell Edlunds (S) tilläggsyrkande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun - (13KS176-4)
 Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun - (13KS176-3)
 §136 KSAU Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun - (KS 13-176-1)
 §153 KS Delårsbokslut 2016 för Lekebergs kommun - (KS 13-176-2)
 Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2016 för Lekebergs kommun - (13KS176-5)

Expedieras till 
Samtliga nämnder

Samtliga förvaltningschefer

Ekonomiavdelningen
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§64 - Revidering av beslut gällande ombudgetering (KS 16-156)
Ärendebeskrivning
På grund av en felskrivning i protokollet från kommunfullmäktige i juni behöver beslutet om 
ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden 
tas om. Detta då familjecentralen inte skulle flyttas över från kultur- och bildningsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) inom kultur- och 
bildningsnämnden motsvarande 5 980 000 kr till vård- och omsorgsnämnden

2. upphäver därmed tidigare beslut § 50/2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

John Hägglöf (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) inom kultur- och 
bildningsnämnden motsvarande 5 980 000 kr till vård- och omsorgsnämnden

2. upphäver därmed tidigare beslut § 50/2016.

Beslutsunderlag
 §155 KS Revidering av beslut gällande ombudgetering - (KS 16-156-9)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av beslut gällande ombudgetering - (KS 16-156-8)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§65 - Särskild kapitalinsats till Kommuninvest (KS 16-432)
Ärendebeskrivning
En förfrågan har inkommit till kommunen från Kommuninvest ekonomisk förening, där möjligheten 
finns att erlägga en särskild medlemsinsats. Syftet är att Kommuninvest vill säkerställa en långsiktigt 
hållbar kapitalbas och leva upp till det nya minimikravet på bruttosoliditet. Kommunens svar är 
bindande och ger kommunen ett antal ekonomiska fördelar. Såsom högre avkastning på insatt 
kapital, kommunen får behålla hela den årliga återbäringen och dessutom revideras inte insatsen för 
befolkningsförändringar, förrän vart 10:de år. Förslaget är således att kommunen under 2016 ska 
betala in en särskild kapitalinsats, så att den högsta insatsnivån om 900 kronor per invånare uppnås. 
Insatskapitalet motsvarar ca 3 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. meddelar Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra kapitalinsats 
upp till den stadgemässigt högsta nivån om 900 kronor per invånare under 2016,

2. anslår 3 miljoner kronor att under 2016 efter anfordran utbetalas som andelskapital till 
Kommuninvest ekonomisk förening och

3. finansiering sker genom kommunens egna kapital.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. meddelar Kommuninvest ekonomisk förening att kommunen önskar betala en extra kapitalinsats 
upp till den stadgemässigt högsta nivån om 900 kronor per invånare under 2016,

2. anslår 3 miljoner kronor att under 2016 efter anfordran utbetalas som andelskapital till 
Kommuninvest ekonomisk förening och

3. finansiering sker genom kommunens egna kapital.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommuninvest insatskapital - (KS 16-432-3)
 §138 KSAU Särskild kapitalinsats till Kommuninvest - (KS 16-432-2)
 §154 KS Särskild kapitalinsats till Kommuninvest - (KS 16-432-4)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kommuninvest
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§66 - Svar på remiss - Regional indelning, tre nya län (SOU 
2016:48) (KS 16-422)
Ärendebeskrivning
Svar på remiss om regional indelning, SOU 2016:48.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Wendla Thorstenssons (C) yttrande som svar på remissen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) , Kjell Edlund (S) och Lennart M Pettersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Håkan Söderman (M) yrkar att kommunfullmäktige ska anta hans skriftliga yttrande som svar på 
remissen. Kerstin Leijonborg (FL) och Eva Blomqvist (L) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Margareta Carlsson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska anta hennes skriftliga yttrande som svar på 
remissen.

Mötet ajourneras kl. 20.00 - 20.03.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning: följande förslag ställs mot varandra; 
kommunstyrelsens förslag, Håkan Södermans (M) yrkande och Margareta Carlssons (V) yrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag, Håkan Södermans (M) yrkande och Margareta 
Carlssons (V) yrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige antar Wendla Thorstenssons (C) yttrande som svar på remissen.

Reservation

Håkan Söderman (M), John Hägglöf (M), Linnéa Hägglöf (M), Christina Hson Pålsson (M), Eva 
Blomqvist (L), Kerstin Leijonborg (FL), Olle Leijonborg (FL) , Gerry Milton (SD) och Stefan Johansson 
(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande. Margareta Carlsson 
(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Beslutsunderlag
 SOU 2016:48 - (KS 16-422-2)
 Yttrande från Lekebergs kommun - (35315)
 §141 KSAU Svar på remiss - Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48) - (KS 16-422-5)
 §156 KS Svar på remiss - Regional indelning, tre nya län (SOU 2016:48) - (KS 16-422-7)
 Skriftligt yrkande från Håkan Söderman till remissvar för SOU 2016:48 - (KS 16-422-6)
 Yttrande från Margareta Carlsson (C) gällande SOU (2016:48) - (KS 16-422-8)

Expedieras till 
Finansdepartementet
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§67 - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 (KS 16-
519)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2017. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

27 februari 18.30

13 mars (MER-dag) Heldag

24 april 18.30

19 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Datum Tid

27 februari 18.30

13 mars (MER-dag) Heldag

24 april 18.30

12 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30
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Beslut
Kommunfullmäktige antar följande sammanträdestider för år 2017:

Datum Tid

27 februari 18.30

13 mars (MER-dag) Heldag

24 april 18.30

12 juni 18.30

25 september 18.30

27 november 18.30

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 - (KS 16-519-1)
 §165 KS Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 - (KS 16-519-2)

Expedieras till 
Samtliga ledamöter och ersättare

Samtliga nämnder

Page 17 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i 
Lekebergs kommun (KS 16-266)
Ärendebeskrivning
I kommunen gäller priser för kommunala villatomter som är beslutade 2009. Marknadspriser för 
villatomter har sedan dess förändrats vilket motiverar att kommunen beslutar om justerade priser 
för kommunala tomter för bostadsbebyggelse.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. fastställer ordinarie priser för villatomter och tomter för annan bostadsbebyggelse enligt följande:

   Normaltomt upp till 1300 kvm = 140 000 kr

 Tomt mellan 1301-2600 kvm = 180 000 kr

 Tomt 2601-3000 kvm = 220 000 kr

 Tomter större än 3000 kvm = 220 000 + 50 000 per påbörjad 1000 kvm

2. delegerar till kommunstyrelsen att fatta beslut om eventuella avsteg från beslutade 
prisjusteringar.

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 på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motivering 
att förvaltningen ska se över beslutsunderlaget.

Propositionsordning
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Ordförande ställer Wendla Thorstenssons (C) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige återremitterat ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - 

(KS 16-266-2)
 §129 KSAU Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-1)
 §151 KS Priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse i Lekebergs kommun - (KS 16-

266-3)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Teknik- och serviceavdelningen
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§69 - Försäljning av tomtmark för bostadsbebyggelse - Fjugesta 
18:1 del av (KS 16-274)
Ärendebeskrivning
Beslut har fattats att Lekebergsbostäder AB ska uppföra bostadsbebyggelse på fastigheten Fjugesta 
18:1. Idag ägs marken av kommunen vilket innebär att en avstyckning och försäljning måste 
genomföras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att avstycka och sälja del av fastigheten Fjugesta 
18:1 enligt beskrivning ovan till Lekebergsbostäder AB för ett pris om 450 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att avstycka och sälja del av fastigheten Fjugesta 
18:1 enligt beskrivning ovan till Lekebergsbostäder AB för ett pris om 450 000 kr.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Försäljning av tomtmark för bostadsbebyggelse - Fjugesta 18:1 del av - (KS 

16-274-2)
 Kartskiss Fjugesta 18:1 del av - (KS 16-274-3)
 §130 KSAU Försäljning av tomtmark för bostadsbebyggelse - Fjugesta 18:1 del av - (KS 16-

274-1)
 §152 KS Försäljning av tomtmark för bostadsbebyggelse - Fjugesta 18:1 del av - (KS 16-274-4)

Expedieras till 
Kommundirektören

Lekebergsbostäder AB

Teknik- och serviceavdelningen
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§70 - Avsägelse från Lars Berg (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige (KS 16-351)
Ärendebeskrivning
Lars Berg (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska 
därför ta ställning till Lars Bergs (SD) avsägelse för att begära ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län.

Förslag till beslut
1. Lars Bergs (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Berg (SD).

Beslut
1. Lars Bergs (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Lars Berg (SD).

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Lars Berg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige - (KS 16-351-1)

Expedieras till 
Lars Berg (SD)

Länsstyrelsen i Örebro län
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§71 - Avsägelse från Erich Kannewischer (SD) som ersättare i 
kommunfullmäktige (KS 16-507)
Ärendebeskrivning
Erich Kannewischer (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige ska därför ta ställning till Erich Kannewischer (SD) avsägelse för att begära ny 
röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län.

Förslag till beslut
1. Erich Kannewischers (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Erich Kannewischer (SD).

Beslut
1. Erich Kannewischers (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Erich Kannewischer (SD).

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiska uppdrag, Erich Kannewischer - (KS 16-507-1)

Expedieras till 
Erich Kannewischer (SD)

Länsstyrelsen i Örebro län
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§72 - Avsägelse från Jonas Holm (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige (KS 16-528)
Ärendebeskrivning
Jonas Holm (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
ska därför ta ställning till Jonas Holm (SD) avsägelse för att begära ny röstsammanräkning hos 
Länsstyrelsen i Örebro län.

Förslag till beslut
1. Jonas Holms (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jonas Holm (SD).

Beslut
1. Jonas Holms (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige godkänns.

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse 
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jonas Holm (SD).

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiska uppdrag i kommunfullmäktige, Jonas Holm - (KS 16-528-1)

Expedieras till 
Jonas Holm (SD)

Länsstyrelsen i Örebro län
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§73 - Fyllnadsval av ledamot i kultur- och bildningsnämnden efter 
Berth Karlsson (S) (KS 16-540)
Ärendebeskrivning
Berth Karlsson (S) som valts till ledamot i kultur- och bildningsnämnden till och med utgången av år 
2018 har avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige ska därför förrätta fyllnadsval.

Förslag till beslut
1. Berth Karlssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och bildningsnämnden 
godkänns.

2. XX (S) utses till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden till och med 31 december 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

1. Berth Karlssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och bildningsnämnden 
godkänns.

2. Michael Larsson (S) utses till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden till och med 31 december 
2018.

 

 

 

Beslut
1. Berth Karlssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och bildningsnämnden 
godkänns.

2. Michael Larsson (S) utses till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden till och med 31 december 
2018.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiskt uppdrag, Berth Karlsson (S) - (KS 16-540-1)

Expedieras till 
Berth Karlsson (S)

Michael Larsson (S)

Kultur- och bildningsnämnden

Page 25 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Page 26 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74 - Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Michael 
Larsson (S) (KS 16-541)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) som valts till ledamot i kommunstyrelsen till och med utgången av år 2018 har 
avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige ska därför förrätta fyllnadsval.

Förslag till beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns.

2. XX (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 31 december 2018.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns.

2. Berth Karlsson (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 31 december 2018.

 

Beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen godkänns.

2. Berth Karlsson (S) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen till och med 31 december 2018.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Larsson (S) - (KS 16-541-1)

Expedieras till 
Michael Larsson (S)

Berth Karlsson (S)

Kommunstyrelsen
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§75 - Svar på motion - Utred möjligheten att utveckla Riseberga 
amfiteater (KS 15-569)
Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion kring att utreda 
möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed motionen besvarad.

 

Beslutsunderlag
 Motion - Utred möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater - (KS 15-569-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion om möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater - (KS 15-

569-7)
 Yttrande på motion om möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater - (KS 15-569-8)
 §146 KSAU Svar på motion - Utveckling av Riseberga amfiteater - (KS 15-569-6)
 §157 KS Svar på motion - Utred möjligheten att utveckla Riseberga amfiteater - (KS 15-569-9)

Expedieras till 
Kultur- och fritidschefen
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§76 - Svar på motion - Minska matsvinn (KS 15-349)
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna föreslog att kontakt skulle tas med Linköpings kommun där det finns ett 
framgångsrikt projekt med framtagande av en applikation (app) för smartphone för att minska 
matsvinnet. Kommunstyrelseförvaltningen anser i nuläget att appen för matsvinn inte är aktuell då 
kommunen i nuläget inte har möjlighet att erbjuda tre alternativ till lunch vilket är en förutsättning 
för att appen ska fungera.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed att motionen avslås.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Lennart M Pettersson (S) yrkar på att motionen ska bifallas. Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till 
Lennart M Petterssons (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning: kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot 
Lennart M Petterssons (S) yrkande, att motionen ska bifallas. Kommunfullmäktige godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart M Petterssons (S) yrkande, att 
motionen ska bifallas, och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Lennart M Petterssons (S) 
yrkande.
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Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed att motionen bifalls.

Beslutsunderlag
 Motion kring att minska matsvinnet från Socialdemokraterna - (KS 15-349-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Socialdemokraterna angående matsvinn - (KS 15-349-

6)
 Svar på motion avseende minskat matsvinn - (KS 15-349-7)
 §147 KSAU Svar på motion - Minska matsvinn - (KS 15-349-5)
 §158 KS Svar på motion - Minska matsvinn - (KS 15-349-8)

Expedieras till 
Måltidschefen
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§77 - Svar på motion - Offentliga handlingar till 
nämndsammanträden (KS 16-113)
Ärendebeskrivning
Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade 2016-02-26 in en motion om att alla 
förtroendevalda ska få tillgång till alla nämnders och styrelsers offentliga handlingar 
(sammanträdeshandlingar). Motionen hänvisar till att kommunen har infört digitala handlingar och 
digital distribution av dessa vilket möjliggör förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar yttrande på motion

2. anser därmed motionen besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar yttrande på motion

2. anser därmed motionen besvarad.

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

16-113-1)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion från Socialdemokraterna angående matsvinn - (KS 16-113-

5)
 Yttrande på motion - (KS 16-113-6)
 §148 KSAU Svar på motion - Offentliga handlingar till nämndsammanträden - (KS 16-113-4)
 §159 KS Svar på motion - Offentliga handlingar till nämndsammanträden - (KS 16-113-7)
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§78 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 1 2016 (KS 16-340)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen gäller såväl 
nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal ett, 2016, finns 
åtta individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från kultur- och bildningsnämnden, varav 
två av dessa är inrapporterade som avbrutna. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat ett ej 
verkställt beslut inom SoL Äldreomsorg och två beslut inom LSS. Rapporteringen av ej verkställda 
beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 1, 2016.

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 kvartal 1, 2016.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2016 - (KS 16-340-5)
 KUB §75/2016 Ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1, 2016 - (KS 16-340-1)
 KUB Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 - (KS 

16-340-2)
 VON §50/2016 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 1 2016 

- (KS 16-340-3)
 §149 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2016 - (KS 16-340-4)

Page 32 of 37



Protokoll 2016-09-26

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

 §160 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2016 - (KS 16-340-6)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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§79- Meddelande
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelande till kommunfullmäktige.

Anmälningar
 Revisionsrapport - Syrning och uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål – ( KS 

16-346-1)

 Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 17 maj 2016 – ( KS 16-421-2)

 Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 160602 – ( )

 Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli – ( KS 16-356-1)

 Sydnärkes byggnämnd protokoll 2016-06-07 – ( )

 Beslut från Länsstyrelsen om att Dag Stranneby utses till ny ersättare i kommunfullmäktige 
efter Pelle Widlund – ( 11KS69-5)

 Beslut från Länsstyrelsen om bildande av naturreservat Utterbäcken i Lindesbergs och Nora 
kommun – ( )

 Beslut från Länsstyrelsen efter omprövning gällande fridlysningsbestämmelser avseende 
Jungfru Maries nycklar i anslutning till vindkraftspark – ( KS 16-206-2)

 Protokoll årsstämma Förenade småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag 2016 – ( )

 felreg – ( KS 16-411-1)

 felreg – ( KS 16-411-2)

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-06-16 – ( KS 16-421-1)

 Information från Migrationsverket om att överenskommelser om mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar sägs upp – ( )

 Information från Migrationsverket om ny lag som begränsar möjligheten att få 
uppehållstillstånd, 4.2.1-2016-107424 – ( )

 Rapport - Genomlysning av arbetet med folkhälsa i södra länsdelen Örebro län – ( KS 16-227-
1)

 Regionfullmäktige § 72/2016 Förlängning av Regionalt program för välfärd – ( )

 Information från Migrationsverket gällande förändringar i lag (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl (LMA) – ( KS 16-446-1)

 Protokoll - FSF AB:s ordinarie årsstämma 2016-05-11 – ( KS 16-139-4)

 Följebrev till information från Domstolsverken om nya patent- och marknadsdomstolar – ( )

 Skrivelse till landets alla kommuner om samordning för brottsofferstöd och medling – ( )

 Svar på medborgarförslag om bänkar längs med järnvägen Fjugesta-Gropen – ( KS 15-752-5)
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 §148 KS Svar på medborgarförslag - Bänkar längs med järnvägen Fjugesta - Gropen – ( KS 15-
752-6)

 §149 KS Svar på medborgarförslag - Julbelysning i Lekebergs kommun – ( KS 15-812-8)

 Svar på medborgarförslag om julbelysning – ( KS 15-812-7)

 §150 KS Svar på medborgarförslag - Utbyggnad av VA-nät till Mårtenstorp, Kvarntorp och 
Nyhyttans by – ( KS 15-537-10)

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§80 - Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden efter Fredrik 
Steckl (SD) (KS 16-568)
Ärendebeskrivning
Fredrik Steckl (SD) som valt till ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- och 
omsorgsnämnden till och med utgången av år 2018 har avsagt sig sina uppdrag. Kommunfullmäktige 
ska därför förrätta fyllnadsval.

Förslag till beslut
1. Fredrik Steckls (SD) avsägelse från uppdragen som ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden godkänns.

2. XX utses till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut

1. Fredrik Steckls (SD) avsägelse från uppdragen som ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden godkänns.

2. platserna som ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden lämnas 
vakanta tills dess Sverigedemokraterna kommer med nomineringar.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet

Yrkanden

Gerry Milton (SD) nominerar Pernilla Marberg (SD)  till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden 
samt Gerry Milton (SD) till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

 

Beslut
1. Fredrik Steckls (SD) avsägelse från uppdragen som ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt 
vård- och omsorgsnämnden godkänns.

2. Pernilla Marberg (SD) utses till ny ledamot i kultur- och bildningsnämnden

3. Gerry Milton (SD) utses till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
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Beslutsunderlag
 Avsägelse från Fredrik Steckl (SD) som ledamot i kultur- och bildningsnämnden samt vård- 

och omsorgsnämnden - (KS 16-568-1)

Expedieras till 
Fredrik Steckl (SD)

Pernilla Marberg (SD)

Gerry Milton (SD)

Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden
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