
Protokoll 2018-11-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:15 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Lars Viitanen (Miljöchef) §165
Helen Ekman (Utredare) §§160-161
Anna Bilock (Ekonomichef) §§162-164, §166
Linda Calson (Personalspecialist) §169
Carina Åkesson (Rehabhandläggare) §170

Protokollet innehåller paragraferna §§157-177

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Jonas 
Hansen (KD)

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-13

Datum för överklagan 2018-11-15 till och med 2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§157 Val av justerare
§158 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§159 Information - Kommundirektör
§160 Intern kontroll för kommunstyrelsen 2018 - rapport 3
§161 Intern kontroll för Lekebergs kommun 2018 - rapport 3
§162 Kommunstyrelsens prognos 3 för 2018
§163 Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun
§164 Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019
§165 Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel
§166 MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
§167 Beslut om utvecklingsmedel 2019
§168 Revidering av arvodesbestämmelserna
§169 Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter
§170 Policy mot kränkande särbehandling
§171 Motion om sexuella trakasserier i skolan
§172 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019

§173 Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola), 
Lekebergs kommun

§174 Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl.
§175 Tilldelningsbeslut
§176 Redovisning av delegeringsbeslut
§177 Anmälningar för kännedom
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§157- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare ska utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Justering föreslås ske den 14 november kl 09:00.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Kjell Edlund (S) till justerare och Astrid Söderqvist (C) till ersättare 
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§158- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§159- Information - Kommundirektör

Ärendebeskrivning

Under denna punkt lämnar kommundirektören aktuell information.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§160 - Intern kontroll för kommunstyrelsen 2018 - rapport 3 (KS 
18-789)
Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år 
anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att 
utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och 
anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är 
viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Rapport 3 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 oktober 2018 utifrån 
risker och planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga planerade kontroller för perioden 
2018-08-01 till 2018-10-31 förutom de två kontrollmomenten:

 Uppföljning av politiskt fattade beslut
 Kontroll av loggar i sekretessärenden i Platina

Dessa uppföljningar har ej kunnat genomföras på grund av prioriteringar av resurser. 
Kontrollerna kommer att genomföras vid nästa rapporteringstillfälle i december.

Resultatet för de övriga kontrollerna som genomförts visar på att samtliga har inga avvikelser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 för kommunstyrelsen - (64018)
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 Intern kontrollrapport 3 för kommunstyrelsen - (64447)
 §125 KSAU Intern kontroll för kommunstyrelsen 2018 - rapport 3 - (KS 18-789-1)
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§161 - Intern kontroll för Lekebergs kommun 2018 - rapport 3 
(KS 18-790)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom 
nämnderna fortlöper. Rapport 3 avser genomförda kontrollmoment för perioden 2018-08-01-
2018-10-31.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden.

De två moment som följts upp för perioden är redovisning av delegationsbeslut där 
redovisningen av tillsvidareanställningar kontrollerats samt kommunens tillsynsansvar för 
fristående förskola. Uppföljningarna visar på en större avvikelse avseende redovisningen av 
delegationsbeslut medan tillsynen av fristående förskola inte visar på några avvikelser.

Socialnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden. Det som följts upp är 
kontroll av verksamheternas ekonomiska resultat samt
avstämning av antalet beslut som ej är omprövade i tid. Resultatet visar större avvikelser 
gällande verksamheternas ekonomiska resultat. Dock har en förbättring skett jämfört mot 
föregående prognos. Gällande ej uppföljda biståndsbeslut perioden april – augusti 2018 visar 
även den kontrollen på större avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment inplanerade för perioden utan kommer att 
rapportera uppföljningar vid nästa tillfälle, rapport 4.

Totalt sett utförs kontrollmoment enligt plan och den interna kontrollen bedöms fungera bra i 
kommunens nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 3 - (64021)
 §126 KSAU Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 3 - (KS 18-790-1)
 §88 KUB nämnd Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-790-3)
 Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-790-4)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-790-2)

Sida 11 av 37



Protokoll 2018-11-13

Justerare signatur

§162 - Kommunstyrelsens prognos 3 för 2018 (KS 18-798)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en ekonomisk 
helårsprognos över kommunstyrelsens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 1 600 tkr. Detta beror till största delen 
på att de budgeterade kapitalkostnaderna inte förbrukas på grund av icke påbörjade eller 
färdigställda investeringar. Dessutom härrör en del av överskottet till återbetalning avseende 
2017 från gemensamma nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 Kommunstyrelsen - (64941)
 Kommunstyrelsens prognosrapport 3 för 2018 - (64940)
 §128 KSAU Kommunstyrelsen prognos 3, 2018 - (KS 18-798-1)
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§163 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun (KS 18-799)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över 
det ekonomiska utfallet januari-oktober 2018. Dessutom innehåller den en ekonomisk 
helårsprognos över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 7 380 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 13 917 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 21 297 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 990 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun - (65146)
 Prognosrapport 3-2018 (Kommunfullmaktige) - (65142)
 §129 KSAU Lekebergs kommun prognos 3,2019 - (KS 18-799-1)
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§164 - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 (KS 18-
800)
Ärendebeskrivning

Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed 
ökades VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.

Under 2019 kommer VA-kostnaderna att öka med 620 tkr. Anledningen till kostnadsökningen 
är att ytterligare en medarbetare behöver anställas för att säkra upp kompetensen inom VA-
området. Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 % och för 
kapitalkostnader motsvarande de beslutade investeringarna.

2019 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 
400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) 
med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3 
(inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan 
för en qn 6,0.

Förutom brukningsavgifterna, så föreslås anslutningsavgifterna för bostadsfastigheter höjas 
till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för 
lägenhetsavgift (lägenhet 1-8). För lägenhet 9- uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr. 
Tomtyteavgiften höjs till 20 kr per kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. höjer VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
 Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
 Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
 Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 

6,0.

2. höjer anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:

 Servisavgift 45 000 kr
 Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
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 Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
 Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
 Tomtyteavgift 18 kr per kvadratmeter tomtyta

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att Tomtyteavgift ändras från 18 kr till 20 kr per kvadratmeter 
tomtyta i enlighet med tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. höjer VA-taxans brukningsavgifter 2019, inklusive moms, enligt följande:

 Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 400 kr/år till 4 400 kr/år.
 Mellanmätaren (qn 6,0) med 1 247 kr/år till 13 721 kr/år.
 Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år.
 Den rörliga avgiften ökas med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3.
 Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 

6,0.

2. höjer anslutningsavgifter för bostadsfastigheter inklusive moms, enligt följande:

 Servisavgift 45 000 kr
 Förbindelsepunktsavgift 45 000 kr
 Lägenhetsavgift (lägenhet 1-8) 17 500 kr
 Lägenhetsavgift (lägenhet 9-över) 9 559 kr
 Tomtyteavgift 20 kr per kvadratmeter tomtyta

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-1)
 §130 KSAU Höjning av VA-taxa och anslutningsavgifter 2019 - (KS 18-800-2)
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§165 - Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av 
livsmedel (KS 18-778)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 2018-09-24 att föreslå kommunfullmäktige i 
Askersund, Laxå och Lekeberg att anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område.

 Timtaxan för livsmedelskontroll ska vara 1 050 kr per timme.
 Timtaxan för extra offentlig kontroll ska vara 1 100 kr per timme
 Taxan gäller från 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.

2. fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
3. fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

 antar förslag till ny taxa för livsmedelskontroller och extra offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningens område att gälla från och med 1 januari 2019.

 fastställer timtaxan för livsmedelskontroll till 1 050 kr per timme.
 fastställer timtaxan för extra offentlig kontroll till 1 100 kr per timme.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-

778-4)
 Taxa för Sydnärkes miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-1)
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 Timtaxa avseende livsmedelslagstiftningen för kontroll och extra offentlig kontroll inom 
miljönämndens område. - (KS 18-778-3)

 §134 KSAU Taxa för sydnärke miljönämnds offentliga kontroll av livsmedel - (KS 18-778-5)

Sida 18 av 37



Protokoll 2018-11-13

Justerare signatur

§166 - MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. 
Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2019 med plan för 2020-
2021 tagits fram.

Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, 

i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd 
och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) avstår från att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

 Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021,
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 Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, 
i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd 
och anmälas till kommunstyrelsen,

 Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
 Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

 

 

Avstår

Följande ledamöter anmäler att de inte deltar i beslutet; Pia Froman (MP), Håkan Söderman 
(M), Gerry Milton (SD), Elin Nilsson (L) och Kerstin Leijonborg (FL).

 

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (64237)
 §127 KSAU Lekebergs kommuns MER-plan 2019  med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-4)
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (64784)
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§167 - Beslut om utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

I de preliminära ramar inför 2019 som Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns en 
avsättning om 7 152 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 följande sex ansökningar om totalt 1 343 tkr inkommit:

 Ansökan om projektmedel för kompetensförsörjningsstrategi, 225 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för ökad service till medborgarna, 450 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för förstudie kring intranät, 250 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensutveckling av serviceenheten, 118 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för effektivare planering av förskola/fritids, 300 tkr

Om Kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 5 809 tkr kvar att fördela inom den 
preliminära ramen för utvecklingsmedlen 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 1 343 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om projektmedel för kompetensförsörjningsstrategi, 225 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för ökad service till medborgarna, 450 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för förstudie kring intranät, 250 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensutveckling av serviceenheten, 118 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för effektivare planering av förskola/fritids, 300 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut
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Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att tillägg görs om att beslutet fattas under förutsättning att 
erforderliga beslut fattas i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. beviljar följande ansökningar om totalt 1 343 tkr med finansiering från medel avsatta för 
utveckling 2019:

 Ansökan om projektmedel för kompetensförsörjningsstrategi, 225 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för ökad service till medborgarna, 450 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för förstudie kring intranät, 250 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensutveckling av serviceenheten, 118 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för effektivare planering av förskola/fritids, 300 tkr

2. ovan sker endast under förutsättning att erforderliga beslut fattas i kommunfullmäktige.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-4)
 Ansökan från Gemensam administration - Utvecklingsmedel för förstuide kring intranät - (KS 

18-620-8)
 Ansökan från Gemensam administration - Utvecklingsmedel för ökad service till 

medborgarna - (KS 18-620-9)
 Ansökan om projektmedel för kompetensförsörjningsstrategi från Gemensam  

administration - (KS 18-620-6)
 Ansökan om utvecklingsmedel för effektivare planering förskola och fritids 2019 från Kultur- 

och bildningsförvaltningen - (KS 18-620-5)
 Ansökan utvecklingsmedel 2019 från Serviceenheten - (KS 18-620-7)
 §133 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-10)
 §126 KS Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-3)
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§168 - Revidering av arvodesbestämmelserna (KS 15-708)
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 att ingå i den gemensamma 
överförmyndarnämnden för Sydnärke. Kommunens arvodesbestämmelser behöver efter det 
revideras för att även innefatta denna nya nämnd. Förslaget innebär att samma arvoden gäller 
för denna nämnd som tidigare gällt för byggnämnden och miljönämnden, 15 % för 
ordförandeposten och 7 % för ledamot i presidiet.

I revideringen finns också ett förslag att utöka arvodet för socialnämndens ordförande med 15 
%, från 50 % till 65 %.

Utöver ovan finns också ett förslag på förtydligande kring ersättningen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderade arvodesbestämmelser

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arvodesbestämmelser för Lekebergs kommun - (KS 15-708-5)
 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun - (63915)
 §139 KSAU Revidering av arvodesbestämmelserna - (KS 15-708-7)
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§169 - Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och 
möjligheter (KS 18-432)
Ärendebeskrivning

Med anledning av förändringar i diskrimineringslagen med skarpare krav på arbetsgivaren att 
arbeta med aktiva åtgärder har den tidigare jämställdhets- och diskrimineringspolicyn 
omarbetats.
Diskrimineringsombudsmannen har under hösten 2017 genomfört en tillsyn av kommunens 
riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Enligt DO 
uppfyller inte kommunen de krav som ställs enligt diskrimineringslagen.

Policyn mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter ska utgöra ett styrdokument i 
frågor som rör jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt all typ av diskriminering för 
anställda i Lekebergs kommun på alla arbetsplatser.

Denna policy ersätter kommunens tidigare jämställdhets- och diskrimineringspolicy. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter.

2. ersätter den tidigare jämställdhets- och diskrimineringspolicyn med Policy mot 
diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. antar Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter.

2. ersätter den tidigare jämställdhets- och diskrimineringspolicyn med Policy mot 
diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter - (KS 18-432-

1)
 Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter - (KS 18-432-2)
 §131 KSAU Policy mot diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter - (KS 18-432-3)
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§170 - Policy mot kränkande särbehandling (KS 18-465)
Ärendebeskrivning

Policy mot kränkande särbehandling visar att Lekebergs kommun som arbetsgivare inte 
tolererar någon form av kränkande särbehandling.

Grunden för en god arbetsmiljö är att alla medarbetare ska känna uppskattning för sin 
arbetsinsats, samt att ett gemensamt ansvar av ömsesidig respekt genomsyrar arbetsplatsen.

Denna policy beskriver även olika definitioner såsom konflikter, kränkande särbehandling 
och mobbning.

Ändringar i lagstiftningen föranleder att ny policy antas och de lagar och föreskrifter som 
reglerar frågor gällande kränkande särbehandling är:

 EU:s likabehandlingsdirektiv
 Arbetsmiljölagen
 AFS 2015:4
 Diskrimineringslagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Policy mot kränkande särbehandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar Policy mot kränkande särbehandling.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy mot kränkande särbehandling - (KS 18-465-1)
 Policy mot kränkande särbehandling - (KS 18-465-2)
 §132 KSAU Policy mot kränkande särbehandling - (KS 18-465-3)
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§171 - Motion om sexuella trakasserier i skolan (KS 17-364)
Ärendebeskrivning

Den 15 maj 2018 inkom en motion från Sverigedemokraterna angående sexuella trakasserier i 
skolan. Motionären föreslår att Lekebergs kommun inte ska bedriva verksamhet i samma 
lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann.

Kultur och bildningsnämnden antog förslag till yttrande på motionen den 28 augusti 2018 och 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-8)
 §137 KSAU Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-9)
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-1)
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden gällande motion om sexuella trakasserier i 

skolan - (KS 17-364-5)
 §70 KUB nämnd Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-4)
 Tjänsteskrivelse - Svar på motion gällande sexuella trakasserier i skolan - (KS 17-364-7)
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§172 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 (KS 18-
764)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2019. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det eknomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider. Nedan redovisas även föreslagna tider för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019:

 7 jan 13:00 (redan beslutat)
 4 feb 13:00
 4 mar 13:00
 1 apr 13:00
 20 maj 13:00
 2 sep 13:00
 7 okt 13:00
 11 nov 13:00
 9 dec 13:00

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019:

 15 jan 9:00 (redan beslutat)
 13 feb 9:00
 12 mar 9:00
 9 apr 9:00
 28 maj 9:00
 10 sep 9:00
 15 okt 9:00
 18 nov 9:00
 17 dec 9:00

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019:
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 7 jan 13:00 (redan beslutat)
 4 feb 13:00
 4 mar 13:00
 1 apr 13:00
 20 maj 13:00
 2 sep 13:00
 7 okt 13:00
 11 nov 13:00
 9 dec 13:00

2. Antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019:

 15 jan 9:00 (redan beslutat)
 13 feb 9:00
 12 mar 9:00
 9 apr 9:00
 28 maj 9:00
 10 sep 9:00
 15 okt 9:00
 18 nov 9:00
 17 dec 9:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att 9 april flyttas till 10 april och från 18 november till 20 
november.

Wendla Thorstensson (C) yrkar att tiden ändras till kl 13.00 den 13 februari

Propositionsordning

Ordföranden ställer Håkan Södermans (M) samt Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkanden 
mot förvaltningens förslag  
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Beslut

Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019:

 7 jan 13:00 (redan beslutat)
 4 feb 13:00
 4 mar 13:00
 1 apr 13:00
 20 maj 13:00
 2 sep 13:00
 7 okt 13:00
 11 nov 13:00
 9 dec 13:00

2. Antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019:

 15 jan 9:00 (redan beslutat)
 13 feb 13:00
 12 mar 9:00
 10 apr 9:00
 28 maj 9:00
 10 sep 9:00
 15 okt 9:00
 20 nov 9:00
 17 dec 9:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens sammanträdestider 2019 - (KS 18-764-3)
 §138 KSAU Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2019 - (KS 18-764-4)
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§173 - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 
(Äventyrets förskola), Lekebergs kommun (KS 17-299)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har bedömt att det föreligger behov att göra förändringar i gällande 
detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets 
förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes byggförvaltning 2017-05-30 
uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24

Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer 
överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås 
användningen för fastighet Fjugesta 5:24 ändras från område för bilserviceändamål till 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 
(Äventyrets förskola) antagande enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets 

förskola), Lekebergs kommun - (KS 17-299-32)
 Planbeskrivning - (KS 17-299-33)
 Plankarta - (KS 17-299-37)
 Samrådsredogörelse - (KS 17-299-35)
 Granskningsutlåtande - (KS 17-299-34)
 Behovsbedömning - (KS 17-299-38)
 Fastighetsförteckning - (KS 17-299-36)
 §136 KSAU Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 1:2 och Fjugesta 5:24 (Äventyrets förskola), 

Lekebergs kommun - (KS 17-299-39)
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§174 - Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. (KS 16-745)
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villatomter i anslutning till Golfgatan i Lanna. En 
detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan 
för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., del av golfbanan”.

Planförslaget har enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900 varit ute på samråd under tiden 
mellan 2018-09-22 och 2018-10-13 och varit föremål för granskning under tiden mellan 
2018-05-21 och 2018-06-11. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga myndigheter, 
berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för samråd och 
granskning. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits 
tillgängligt på byggförvaltningens hemsida.

Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse samt ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarn

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27§ Plan- och 
bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. enligt 5 kap 27§ Plan- och 
bygglagen.

Reservationer

Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig mot beslutet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl - (KS 16-745-35)
 §135 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. - (KS 16-745-43)
 Fastighetsförteckning - (KS 16-745-41)
 Orienteringskarta - (KS 16-745-42)
 Behovsbedömning - (KS 16-745-36)
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 Samrådsredogörelse - (KS 16-745-37)
 Plankarta - (KS 16-745-38)
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§175 - Tilldelningsbeslut (KS 18-821)
Ärendebeskrivning

Enligt tidigare beslut i Kommunstyrelsen (KS 18-47) har upphandling genomförts avseende 
utförarentreprenad VA-verksamhetsområde Vretavägen.
Då erforderligt antal anbud inkommit och utvärderats kan tilldelningsbeslut nu fattas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tilldelar anbud nr 1 uppdraget att utföra upphandlad entreprenad.

Beslut

Kommunstyrelsen tilldelar anbud nr 1 uppdraget att utföra upphandlad entreprenad.

Beslutsunderlag
 §140 KSAU Tilldelningsbeslut - (KS 18-821-1)
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut avseende utförarentreprenad VA-verksamhetsområde 

Vretavägen - (63987)
 R-51-1-001 ny - Projekteringsskiss Vretavägen - (64159)
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§176- Redovisning av delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut

  Anmälan av delegationsbeslut - § 23 Anställning - (KS 18-850-1)
  Delegationsbeslut - Parkeringstillstånd - (KS 18-780-2)
  Delegationsbeslut - § 44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-812-2)
  Delegation - §52 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-827-2)
  Delegationsbeslut - Exploateringsavtal Vreta 2:11 m.fl. - (KS 18-835-2)
  Delegationsbeslut - ansökan om fastighetsreglering Fjugesta 2:4 m fl - (KS 18-840-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - § 58 Överenskommelse om samverkan kring tjänster för 

samhällsorientering för nyanlända invandrare i Örebro län under 2019-2020. - (KS 18-816-2)
  Delegation - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-484-3)
  Delegation - (KS 18-857-3)
  Delegationsbeslut - Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad - (KS 18-858-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Skriftlig varning - ()

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut
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§177- Anmälningar för kännedom
Meddelanden

  Protokoll Regionalt samverkansråd 20 sept 2018 - (KS 18-5-7)
  Protokoll Specifikt samverkansråd för infrastruktur och trafik 2018-09-14 - (KS 18-4-1)
  Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 - (KS 18-828-1)
  Inbjudan till halvdagskonferens på temat validering - ()
  Beslut om tillstånd till borttagande av delar av fornlämningar Kvistbro 76:1, 79:1, 84:1 och 

220:1 med villkor om arkeologisk undersökning - (KS 18-494-1)
  E-postmeddelande angående beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämningar inför 

anläggande av anslutningsledning till vindkraftpark Kronoberget i Lekebergs kommun (dnr 
431-2304-2018) - (KS 18-494-2)

  Överförmyndarkansliet - Information från samverkansträff oktober 2018.pdf - (KS 18-885-1)
  Uppsägning av hyresavtal för Stationshusets bottenvåning - (KS 18-831-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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