
Protokoll 2018-12-18

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef) §195, §199
Anna Bilock (Ekonomichef) §§195-196, §199
Lina Hagbrand (Redovisningsekonom) §§195-196, §199
Sören Skårsjö (VD LEBO/LEKO) §199
Linda Calson (Personalspecialist) §193
Mats Turesson (Teknisk chef) §194

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S) §§190-196, §§198-205
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S) §197 ersätter Anette 
Bergdahl (S) pga jäv

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S) §§190-196, §§198-205
Kerstin Leijonborg (FL)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§190-205

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-18

Datum för överklagan 2018-12-20 till och med 2019-01-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

Ärendelista
§190 Val av justerare
§191 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§192 Information från kommundirektören
§193 Informationsärende - Projektet Kollegiala samtalsgrupper
§194 Informationsärende - Ny vattenledning Örebro-Fjugesta (Örebrovatten)
§195 Månadsrapport för november 2018
§196 MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen
§197 Utvecklingsmedel 2019
§198 Organisationsstöd 2019
§199 Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo

§200 Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid utbetalningar samt 
dokumentation och myndighetsutövning (glappetersättningen)

§201 Redovisning av delegeringsbeslut
§202 Synpunkter och klagomål
§203 Samverkansprotokoll för kännedom
§204 Meddelanden för kännedom

§205 Tilldelningsbeslut: Upphandling – containerhall vid Fjugesta avloppsreningsverk 
(Fjugesta ARV)
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Justerare signatur

§190- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver väljas att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx föreslås justera dagens protokoll.

Beslut

Gerry Milton (SD) utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll med 
Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Justering sker torsdagen den 20/12 kl. 09:00.
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Justerare signatur

§191- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förtroendevalda i nämnder, styrelser och kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§192- Information från kommundirektören

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

§193 - Informationsärende - Projektet Kollegiala samtalsgrupper 
(KS 18-774)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en rapport av projektet Kollegiala samtalsgrupper 
som genomfördes 2017.

Lekebergs kommun deltog under våren 2017 i en forskningsstudie som syftade till att hitta en 
tillämpbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning i arbetslivet. Projektet 
drevs i samarbete med SKL och Linnéuniversitet. Forskningsledare Ulla Peterson har även 
tidigare genomfört studien inom ett landsting med positiva resultat.

Slutrapporten för hela studien presenterades i september 2018 och visar positiva resultat av att 
delta i en kollegial samtalsgrupp:

1. Medför en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre 
stress i jämförelse med kontrollgruppen

2. Ger en ökad medvetenhet och möjlighet att analysera sin situation
3. Stärker självförtroendet
4. Ger verktyg med strategier för att hantera olika situationer genom erfarenhetsutbytet
5. Skapar en positiv upplevelse av att både få ge och ta emot stöd från kollegor
6. Identifierar organisatoriska- och arbetsmiljömässiga förbättringsmöjligheter som på sikt kan 

inverka positivt på arbetsrelaterad stress och utmattning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Wendla Thorstenssons (C) yrkande och 
finner att arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Justerare signatur

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kollegiala samtalsgrupper - förebyggande arbetsmiljöarbete - (KS 18-774-4)
 Slutrapport Kollegiala samtalsgrupper - (KS 18-774-2)
 Avsiktsförklaring om åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting 19 augusti 

2016 - (KS 18-774-3)
 §159 KSAU Information om projektet Kollegiala samtalsgrupper - (KS 18-774-1)
 Presentation på KS 18/12 2018, Kollegiala samtalsgrupper - (KS 18-774-5)

Expedieras till 

Personalavdelningen

Sida 9 av 27



Protokoll 2018-12-18

Justerare signatur

§194 - Informationsärende - Ny vattenledning Örebro-Fjugesta 
(Örebrovatten) (KS 17-553)
Ärendebeskrivning

Information från teknik och serviceavelnigens chef, Mats Turesson, om det pågående 
projektet med att dra en vattenledning från Örebro till Fjugesta.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §160 KSAU Lägesrapport ny vattenledning - Örebrovatten - (KS 17-553-19)
 Information om arbetsläget  för KS den 18 dec 2018 - Ny vattenledning - (KS 17-553-20)

Expedieras till 

Teknik- och service
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Justerare signatur

§195 - Månadsrapport för november 2018 (KS 18-1006)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2018. Syftet är att 
ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det 
ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik 
som till exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna gäller för november månad. Rapporten innehåller ingen analys utan är endast en 
beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna presentera 
så aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för november 2018 - (KS 18-1006-1)
 Månadsrapport för kommunstyrelsen nov 2018 - (KS 18-1006-2)
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Justerare signatur

§196 - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen (KS 18-743)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 000 kr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2019 om 6 626 000 kr och dessutom 1 500 000 kr avsatt 
för kommunens planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa budget för 2019 samt planåren 2020-2021 i enlighet med 
förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt Liberalerna.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Håkan Södermans (M) yrkande ställs mot förslaget till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan godkänna propositionsordningen och arbetsutskottet godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget till beslut eller Håkan Södermans (M) 
yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

Reservationer

Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
budget för 2019 samt planåren 2020-2021 i enlighet med förslag från Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt Liberalerna.

Jonas Hansen (KD), Elin Nilsson (L) och Pia Froman (MP) yrkar bifall till Håkan Södermans 
(M) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Reservationer

Reservation från Håkan Söderman (M), Elin Nilsson (L), Pia Froman (MP) och Jonas Hansen 
(KD) till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen - (KS 18-743-3)
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (66354)
 Protokollsutdrag - "§79 KF MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-743-1)
 §154 KSAU MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen - (KS 18-743-2)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen
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Justerare signatur

§197 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november, finns en avsättning om 
5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska 
hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att 
utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp 
möjligheten att ansöka om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i 
november 2018.
Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 1 343 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 4 551 tkr.

Nu har ytterligare ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 
december föreslås följande ansökningar att beviljas:

 Ansökan om utvecklingsmedel för att uppnå en kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet 
genom nytt arbetssätt, 750 tkr

 Ansökan om utvecklingsmedel från Socialförvaltningen gällande flera olika 
effektiviseringsområden, där största delen handlar om kompetensutveckling, 1 237 tkr.

 Ansökan om utvecklingsmedel AMI, fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr.

Om Kommunstyrelsen antar förslaget om totalt 2 258 tkr, så finns ytterligare 2 293 tkr kvar 
att fördela inom de för 2019 avsatta utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 2 258 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet, 750 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för flera olika effektiviseringsområden inom 

Socialförvaltningen, 1 237 tkr

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet.
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Beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv i ärendet och deltar ej i överläggning eller beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 2 258 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet, 750 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för flera olika effektiviseringsområden inom 

Socialförvaltningen, 1 237 tkr

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-13)
 KUB-ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsar - (KS 18-620-14)
 Ansökan om utvecklingsmedel AMI, praktikhandledarkurs 2019 - (KS 18-620-15)
 Ansökan om utvecklingsmedel socialförvaltningen 2019 - (KS 18-620-16)
 §151 KSAU Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-12)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsförvaltningen

Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Socialförvaltningen

Ekonomiavdelningen
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Justerare signatur

§198 - Organisationsstöd 2019 (KS 18-534)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd till olika 
organisationer. Dessa riktlinjer är till för att underlätta hanteringen kring detta stöd och 
tydliggöra syftet med stödet. Kommunstyrelsens stöd till organisationer syftar till att stötta 
verksamheter vars arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller 
organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen och dess invånare.
Två ansökningar har inkommit:

 Örebro Läns Nämndemannaförening – 2 700 kr
 Örebro rättighetscenter – 5 000 kr

Varav enbart den från Örebro rättighetscenter uppfyller de regler som kommunstyrelsen har 
beslutat om.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr i organisationsstöd för 2019 till Örebro rättighetscenter

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) deltar inte i beslutet.

Ordförande konstaterar att arbetsutskottet inte är beslutsmässiga på grund av för få beslutande 
ledamöter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott frångår ärendet.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Beslut

Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr i organisationsstöd för 2019 till Örebro rättighetscenter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Organisationsstöd - (KS 18-534-4)
 Riktlinjer för organisationsstöd i Lekebergs kommun - (KS 18-534-5)
 Ansökan om bidrag Örebro rättighetscenter - (KS 18-534-2)
 Resultat- och balansräkning 2018 Örebro rättighetscenter - (KS 18-534-2.3)
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 Bidragsansökan Örebro Rättighetscenter - (KS 18-534-2.1)
 Revisionsberättelse Örebro rättighetscenter - (KS 18-534-2.4)
 Verksamhetsberättelse Örebro rättighetscenter - (KS 18-534-2.5)
 Årsmötesprotokoll 2018 Örebro Rättighetscenter - (KS 18-534-2.2)
 Ansökan om bidrag från Örebro Läns Nämndemannaförening - (KS 18-534-1)

Expedieras till 

Örebro Rättighetscenter

Örebro Läns Nämndemannaförening

Ekonomiavdelningen
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§199 - Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo (KS 18-896)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen begärde på möte den 13 februari att de kommunala bolagen Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (LEKO) och Lekebergs Bostäder AB (LEBO) skulle inkomma med 
underhållsplaner som beskrev det invändiga och utvändiga underhållsbehovet över tid, samt 
kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de fastigheter som kommunen hyr av 
LEBO/LEKO.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut samt föreslår ett 
tilläggsyrkande i form av en punkt 2 enligt följande formulering:

Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av kommunens 
helägda bolag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag till beslut samt Wendla 
Thorstenssons tilläggsyrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller både förslaget till beslut och tilläggsyrkandet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av 
kommunens helägda bolag.
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Beslut

Kommunstyrelsen

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av 
kommunens helägda bolag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inkommen underhållsplan från LeKo - (KS 18-896-3)
 Svar på KS begäran om underhållsplaner, KS § 28-2018 - (KS 18-896-1)
 §156 KSAU Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo - (KS 18-896-2)

Expedieras till 

LeBo
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§200 - Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid 
utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning 
(glappetersättningen) (KS 17-563)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 12 november 2018 redovisades de identifierade 
utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter PWC-rapportens sammanställande. I 
samband med redovisningen beslutade socialnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en annan handläggning av ”glappetersättningen”.

När utredningen är klar och förslag till annan handläggning för ”glappetersättningen” finns 
kommer ärendet att återkomma till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner återrapporteringen
2. Uppdrar åt socialnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen när beslut gällande 

handläggningen av glappetersättningen har fattats.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

 

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner återrapporteringen
2. Uppdrar åt socialnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen när beslut gällande 

handläggningen av glappetersättningen har fattats.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid utbetalningar samt 

dokumentation och myndighetsutövning - (KS 17-563-11)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar mm - (KS 17-563-12)
 §75 SON Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning - (KS 

17-563-8)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar - (KS 17-563-9)
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-7)
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-6)
 Tjänsteskrivelse - Återraportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i 

samband med mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-4)
 Utredning - Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning - 

(KS 17-563-5)
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket - (KS 17-563-1)
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (KS 17-563-2)
 §158 KSAU  Återrapportering till kommunstyrelsen gällande intern kontroll vid utbetalningar 

samt dokumentation och myndighetsutövning (glappetersättningen) - (KS 17-563-10)

Expedieras till 

Socialnämnden
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§201- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 7 kap. får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en 
ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden.

Redovisningen omfattar beslut fattade 27 november 2018 - 11 december 2018. 

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning boendestödjare LSS Kastanjen - (SON 

18-16-41)
  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-792-2)
  Delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den anställde - (KS 18-970-1)
  Delegationsbeslut - Beslutsattestanter reviderad 2018-12-04 - (KS 17-837-11)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 18 december.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 18 december 2018.
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Protokoll 2018-12-18

Justerare signatur

§202- Synpunkter och klagomål

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter och klagomål 27 november - 11 december 2018.

Inga inkomna synpunkter eller klagomål under tidsperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen frångår ärendet.
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Protokoll 2018-12-18

Justerare signatur

§203- Samverkansprotokoll för kännedom

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska arbetsgivaren samarbeta kring 
vissa frågor med medarbetarna.

Central samverkan (C-sam) tillika kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp (KSF-
sam) utgörs av fackliga företrädare och representanter för arbetsgivaren. Kommundirektören 
är ordförande.

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-
sam samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i 
C-sam diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. Exempel på frågor 
som kan samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa rekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-11-07 16.13.30 - (64831)
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Protokoll 2018-12-18

Justerare signatur

§204- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden, information med mera till kommunstyrelsen.

Meddelanden
  Sammanträdesprotokoll - Lekebergsbostäder AB 2018-10-01 - (KS 18-11-4)
  Protokollsutdrag - "§79 KF MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-743-1)
  Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2018-11-26 - (KS 18-8-4)
  Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan 

- (KS 18-1010-1)
  Missiv - Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildningsnämndens arbete mot 

kränkande behandling - (KS 18-1010-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2018-12-18

Justerare signatur

§205 - Tilldelningsbeslut: Upphandling – containerhall vid 
Fjugesta avloppsreningsverk (Fjugesta ARV) (KS 18-1016)
Ärendebeskrivning

För att skapa en varaktig lösning för slamhantering Vid Fjugesta avloppsreningsverk behöver 
reningsverket byggas ut med containerhall för att kunna lagerhålla slam kopplat till 
omloppstiderna då transporter sker till deponi i Värnersborg.
Upphandling har därför genomförts och tilldelningsbeslut bör nu fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldelning av uppdraget ska ske till anbud 1.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att tilldelning av uppdraget ska ske till anbud 1.

Beslutsunderlag
 Tilldelningsbeslut - Upphandling: Byggnaton av containerhall vid Fjugesta avloppreningsverk 

(Fjugesta ARV) - (66811)

Sida 27 av 27


	694ef62e-abe6-434f-977b-27d11fe75bd0.docx
	Kommunstyrelsen
	Ärendelista
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§193 - Informationsärende - Projektet Kollegiala samtalsgrupper (KS 18-774)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§194 - Informationsärende - Ny vattenledning Örebro-Fjugesta (Örebrovatten) (KS 17-553)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§195 - Månadsrapport för november 2018 (KS 18-1006)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag

	§196 - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen (KS 18-743)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Reservationer
	Kommunstyrelsens behandling av ärendet
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Reservationer
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§197 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Anmälan om jäv

	Beslut
	Kommunstyrelsens behandling av ärendet
	Anmälan om jäv

	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§198 - Organisationsstöd 2019 (KS 18-534)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Kommunstyrelsens behandling av ärendet
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§199 - Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo (KS 18-896)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Kommunstyrelsens behandling av ärendet
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till

	§200 - Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning (glappetersättningen) (KS 17-563)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Arbetsutskottets behandling av ärendet
	Kommunstyrelsens behandling av ärendet
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	§205 - Tilldelningsbeslut: Upphandling – containerhall vid Fjugesta avloppsreningsverk (Fjugesta ARV) (KS 18-1016)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag



