
Kallelse 2019-03-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
09:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Martin Willén, Kommundirektör
Ilina Losund, Utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
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1 – Val av Justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Justering föreslås ske den 13 mars.
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2 – Information från nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från respektive nämnd, bolag och 
kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingar.
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3 – Kommundirektörens information Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Månadsrapport för februari 2019 
(KS 19-128)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för februari 2019. 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 i rapporten avser februari månad och 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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för februari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för februari 2019
 §20 KSAU Månadsrapport för februari 2019
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5 – Projekt - Personal- och 
kompetensförsörjning 
(KS 19-133)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information om arbetet med personal - och kompetensförsörjning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 §21 KSAU Information: Projekt - Personal- och kompetensförsörjning

Page 6 of 262



Kallelse 2019-03-12

6 – Internkontroll arbetsmiljöplan 2018 
(KS 19-66)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av avvikelser som upptäckts i arbetet med kommunstyrelsens intern kontrollen 
2018 redovisas nu vilka åtgärder som vidtagits. Första kontrollen visade att det var sex 
verksamheter som ej hade upprättat några arbetsmiljöplaner för 2018.

Varje år skapas arbetsmiljöplaner som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöplanen är en handlingsplan där man beskriver förbättringar, förändringar och brister 
som finns inom arbetsmiljön på den aktuella arbetsplatsen. Det kan vara faktorer som framkommit 
vid medarbetarenkätundersökning, arbetsplatsträff, skyddsrond, brandskyddskontroll etcetera.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla vad som behöver åtgärdas, när det ska åtgärdas och vem som är 
ansvarig för genomförandet. Ansvarig chef kan delegera arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön, 
men inte delegera arbetsmiljöansvaret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av avvikelser i internkontroll kring arbetsmiljöplaner
 §22 KSAU Internkontroll arbetsmiljöplan 2018
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7 – Internkontroll av ej rapporterad 
frånvaro i Personec 
(KS 18-777)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Personalavdelningen har under 2018 haft uppdraget att genomföra internkontroll av 
frånvarorapportering i Personec.

Internkontrollen gällande rapportering av frånvaro i Självservice, som genomfördes första kvartalet 
2018, uppvisade brister vilket föranledde en utökad internkontroll. Den utökade kontrollen bestod 
av att jämföra hur vikarier bokats, dvs. vem har varit sjuk, VAB, semester eller haft annan form av 
lagstadgad ledighet och sedan har kontroll av om frånvaron rapporterats in i Självservice 
genomförts. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontroll av ej rapporterad frånvaro
 §23 KSAU Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec
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8 – Intern kontroll för Lekebergs kommun - 
rapport 4 
(KS 18-1018)

Föredragande  

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 4 gällande kommunstyrelsens utförda internkontroller behandlades 
och antogs av kommunstyrelsen i februari 2018. Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 
avser sammanställning och analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter för perioden 
2018-11-01 - 2018-12-31.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden.
Av de fem kontroller som genomförts visade två uppföljningar mindre avvikelser. Det gäller kontroll 
av politiskt fattade beslut samt uppföljning av arbetsmiljö. Övriga tre kontroller visade inga 
avvikelser. Nämnden anser att internkontrollen för 2018 har varit en viktig del i arbetet med att 
säkerställa efterlevnad av lagar, andra krav och rutiner.

Socialnämnden har genomfört samtliga tio kontrollmoment som var planerade per sista december. 
Resultatet visar större avvikelser på fyra punkter: kontroll av delegationsbeslut avseende 
tillsvidareanställningar, ej uppföljda biståndsbeslut, verksamheternas ekonomiska resultat samt 
aktuella genomförandeplaner för brukare. En mindre avvikelse har hittats gällande 
delegationsbeslut. För övriga fem kontroller noterades inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört en av två planerade kontrollmoment. Kontrollen avseende 
genomgång av säkerhetskopieringsjobb visade inga avvikelser. Kontrollen som ej har genomförts 
gäller uppföljning av politiskt fattade beslut. Det har inte kontrolleras på grund av resursbrist.

Totalt sett för 2018 kan konstaterats att nämnderna överlag utfört kontrollmoment enligt plan och 
den interna kontrollen bedöms fungera bra i kommunens nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4
 §24 KSAU Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4
 §3 SON Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december
 §8 KUB nämnd Intern kontrollrapport 4 2018
 Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd)
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 Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 Sydnärke IT-Förvaltning
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9 – Verksamhetsberättelse för 
Kommunstyrelsen 2018 
(KS 19-67)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse för 2018 beskriver de stora händelserna för Kommunstyrelsens 
verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %. Fyra av de uppsatta nämndmålen nås helt, och 
två nås delvis.

Ekonomiskt gör Kommunstyrelsen ett överskott med 4 271 tkr. Om man bortser ifrån KS 
oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. Prognostiserat resultat i prognos 3 (t o m 
oktober 2018) var ett överskott om 1 600 tkr. Främsta anledning till differensen mellan prognos och 
resultat är överskott för icke förbrukade utvecklingsmedel, utfall för Teknik- och 
serviceavdelningen, då vidtagna besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än prognostiserat 
samt att det har varit svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier.

VA-verksamheten gör ett mindre underskott om 53 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018
 Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen
 §25 KSAU Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018
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10 – Beslut om utvecklingsmedel 2019 
(KS 18-620)

Föredragande  

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 4 038 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 856 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 12 mars 
2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 575 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Johan Niklasson (C), Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019
 Ansökan utvecklingsmedel mentorsassistenter
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 1903
 §26 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019
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11 – Lönekartläggning 2018 
(KS 19-103)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren årligen genomföra en lönekartläggning. 
Kartläggningen syftar framförallt till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön 
mellan kvinnor och män. Resultatet av hela kartläggningen ska visa om det finns osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbeten, i likvärdiga arbeten och i högre värderat och 
lägre lönesatt kvinnodominerat arbete. Lönekartläggningen utgör också en av de aktiva åtgärderna 
som arbetsgivaren ska genomföra kontinuerligt för att arbeta förebyggande och främjande för att 
motverka diskriminering och att jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2018
 §27 KSAU Lönekartläggning 2018
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12 – Slutrapport av tilldelade 
utvecklingsmedel 2018 för fortsatt 
digitalisering av arkiv 
(KS 18-360)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt från 
kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. Detta är en slutrapport om 
hur de beviljade medlen användes.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport digitalisering av arkiv
 Slutrapport - Digitalisering av arkiv
 §28 KSAU Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel 2018 för fortsatt digitalisering av arkiv
 § 67 KS Beslut om utvecklingsmedel
 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv
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13 – Slutrapport av tilldelade 
utvecklingsmedel - Projekt automatiserad 
och digitaliserad medarbetarprocess 
(KS 18-603)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Gemensam administration och Sydnärkes IT ansökte under våren 2018 om 350 000 kr till 
utvecklingsprojekt för att digitalisera delar av anställningsprocessen från kommunstyrelsen vilket 
beviljades. En rapport har tagits fram som med syfte att beskriva för kommunstyrelsen hur de 
beviljade medlen använts och om målet med projektet uppnåtts.

Totaltsett bedöms projektet som lyckat och de uppsatta målen har uppnåtts. Viktigt är dock att se 
detta som ett första steg och att digitaliseringen fortsätter av anställningsprocessen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport
 §29 KSAU Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel - Projekt automatiserad och 

digitaliserad medarbetarprocess
 Slutrapport - Digitalisering av anställningsprocessen
 Ansökan om medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess
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14 – Revisionsrapport - Kultur- och 
bildningsnämndens arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering 
(KS 18-1010)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer genomförde i november 2018 en riskanalys och fördjupad granskning av hur 
kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling 
och diskriminering i grundskolan.
De konstaterar bl.a. att kommunstyrelsen bör revidera de dokument som berör kommunens 
arbetsgivaransvar när det gäller kränkande behandling och diskriminering. Samtidigt som 
revisionen pågick så arbetade förvaltningen med en översyn av de berörda dokumenten och under 
hösten antog kommunstyrelsen reviderade dokument. I praktiken innebär det att det som 
revisionen föreslår kommunstyrelsen redan är genomfört. De berörda styrdokumenten är ”Policy 
mot kränkande särbehandling” (dnr KS 18-465) antagen 2018-11-13.”Policy mot diskriminering, för 
lika rättigheter och möjligheter”(dnr KS 18-432) antagen av kommunstyrelsen 2018-11-13.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare åtgärder behövs utifrån 
revisionsrapporten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om revisionsrapport
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildningsnämndens arbete mot 

kränkande behandling
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan
 §30 KSAU Revisionsrapport - Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande 

behandling och diskriminering
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15 – Återkallande av uppdrag - 
handlingsplan för klimatanpassning i 
Örebro län 
(KS 14-509)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen uppdrog 2016 till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan skulle tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Sedan dess har kommunens miljöarbete framförallt präglats av arbetet att miljödiplomera 
kommunen, något som uppnåddes i januari 2019. Ingen klimatanpassningsplan har tagit fram och 
en av anledningarna har varit att intresset att skapa en gemensam sådan varit låg. I 
miljödiplomeringsarbetet ingår ett arbete som i delar kan sägas uppfylla de intentioner som en 
klimatanspassningsplan skulle ha.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att uppdraget ses som inaktuellt då arbetet med 
miljödiplomeringen har ersatt och uppfyllt målsättningen med uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som ersatts av uppdraget kring miljödiplomering.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott

bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservation

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

Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Återrapportering av uppdrag klimatanpassning i Örebro län
 §13 Klimatanpassningsplan
 §12 Klimatanpassningsplan
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
 §31 KSAU Återkallande av uppdrag - handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län
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16 – Återkallande av uppdrag om att  att 
utreda förutsättningarna för en upprustning 
av gamla Svartåbanan 
(KS 14-407)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslogs att den 
gamla Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan 
Hemsjöstrand och Mullhyttan. Kommunstyrelsen gav i samband med svaret på medborgarförslaget 
ett uppdrag till kommundirektören utreda förutsättningarna för en upprustning av gamla 
Svartåbanan.

Förvaltningen har konstaterat att ett arbete med att försöka få till cykelförbindelser mellan olika 
orter kräver stora resurser, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt i de investeringar som krävs. 
Lekebergs kommun är liten och saknar egen kompetens inom området. Kommunen har inte heller 
de investeringsvolymer att ett regionalt cykelprojektet skulle kunna genomföras på egen hand.

Därför är kommunens arbete med att få till sådana länkar mellan orterna idag främst koncentrerat 
på dialog och påverkan på Trafikverket och Region Örebro län som i såväl åtgärdsvalstudien för väg 
204 som i den regionala cykelplaneringen kan ha bättre möjligheter än Lekebergs kommun på egen 
hand.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen återkallar uppdraget kring att utreda 
möjligheterna att rusta upp Svartåbanan. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott

bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
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Enligt förslag till beslut.

Reservation

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

Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag hälsostig längs gamla Svartåbanan
 Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 Tjänsteskrivelse - angående anmälan av nytt medborgarförslag Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan
 §225 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan
 §128 Anmälan av besvarat medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig 

längs gamla Svartåbanan
 Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan
 Protokollsutdrag KF 2014-09-08 §88
 §32 KSAU Återkallande av uppdrag om att  att utreda förutsättningarna för en upprustning 

av gamla Svartåbanan
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17 – Återkallande av uppdrag - förbifart 
runt Fjugesta för att tung trafik inte dagligen 
ska rulla igenom på Storgatan 
(KS 14-567)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I I samband med att kommunen mottog ett medborgarförslag om att bygga en förbifart runt 
Fjugesta fattade kommunstyrelsen beslut 2015-12-15 om att uppdrar åt kommundirektören att 
utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta tätort i samband med utveckling 
av ny bebyggelse söder om tätorten. Någon enskild utredning av ett vägbygge har inte genomförts 
men frågan om trafikföring genom Fjugesta ingår i arbetet med infrastruktur- och trafikplanering i 
samband med utvecklingen av Fjugesta södra och de detaljplaner som berör området och val av 
väglösning sker de beslut som fattas i dessa ärenden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av ovan att uppdraget att utreda en förbifart 
Fjugesta återkallas då arbetet med trafikplanering ingår i det löpande arbetet med att utveckla 
Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda möjligheten till

byggande av ny förbifart utanför Fjugesta tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott

bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservation

Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
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Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkalla uppdrag förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte dagligen 

ska rulla igenom på Storgatan
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag
 §159 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta
 §202 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta
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18 – Återkallande av uppdrag - Utredning av 
Sannabadet 
(13KS84)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

2014-09-09 gav kommunstyrelsen ett uppdrag i samband med behandlingen av ett 
medborgarförslag att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar 
i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag. I en genomgång 
av politiska beslut som inte verkställts identifierades detta beslut och det är nu uppe för 
ställningstagande.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet är inaktuellt då det gått nästan fem år sedan 
beslutets och sen dess har det bland annat skett en utarrendering av Sannabadet till ny 
entreprenör. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen återkallar/avslutar uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets 
framtida förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott

bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservation

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

Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag angående utredning av inomhusbad vid Sanna
 §34 KSAU Återkallande av uppdrag - Utredning av Sannabadet
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §165
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §80
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna
 Protokollsutdrag KF 2013-06-12
 Medborgarförslag angånde ett inomhusbad vid Sanna
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19 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller en 
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En 
nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar 7 februari 2019 - 5 mars 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-91-2 - Anmälan av delegationsbeslut -Beslut om lokala trafikföreskrifter
 KS 19-86-2 - Delegationsbeslut - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 KS 17-331-48 - Delegationsbeslut gällande granskning
 KS 19-114-2 - Delegationsbeslut - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 KS 19-126-2 - Delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 12 
mars 2019.
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20 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen under perioden 2019-02-07 till 2019-03-05.

Lista på meddelanden
 KS 19-88-4 - Internränta för år 2020 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:5
  - Expediering av beslut -  Sydnärke IT-nämnds intern kontrollplan för 2019
  - Expediering av beslut §5 SYD-IT Intern kontrollplan för 2019
 KS 19-88-5 - Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 | Viktig information från SKL, 

cirkulär 19:06
 KS 19-76-6 - E-postmeddelande:  Snö och dess röjning!?
 KS 19-149-1 - Protokoll Sydärkes miljönämnd 2019-02-25
 KS 19-157-1 - Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018
  - Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren
  - Invigning av Vindpark Kronoberget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.
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21 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

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.

Protokollet från Central samverkan från den 5 mars 2019 publiceras så snart det är justerat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Dnr: KS 19-128

   

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport för februari 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för februari 2019. 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 i rapporten avser februari månad och 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 februari 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §20

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§20 - Månadsrapport för februari 2019 (KS 19-128)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för februari 2019. 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 i rapporten avser februari månad och 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 februari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för februari 2019 - (70006)
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §21

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§21 - Information: Projekt - Personal- och kompetensförsörjning 
(KS 19-133)
Ärendebeskrivning

Information om arbetet med personal - och kompetensförsörjning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Dnr: KS 19-66

   

Internkontroll arbetsmiljöplan 2018

Ärendebeskrivning
Med anledning av avvikelser som upptäckts i arbetet med kommunstyrelsens intern 
kontrollen 2018 redovisas nu vilka åtgärder som vidtagits. Första kontrollen visade 
att det var sex verksamheter som ej hade upprättat några arbetsmiljöplaner för 2018.

Varje år skapas arbetsmiljöplaner som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöplanen är en handlingsplan där man beskriver förbättringar, förändringar 
och brister som finns inom arbetsmiljön på den aktuella arbetsplatsen. Det kan vara 
faktorer som framkommit vid medarbetarenkätundersökning, arbetsplatsträff, 
skyddsrond, brandskyddskontroll etcetera. 

Arbetsmiljöplanen ska innehålla vad som behöver åtgärdas, när det ska åtgärdas och 
vem som är ansvarig för genomförandet. Ansvarig chef kan delegera arbetsuppgifter 
gällande arbetsmiljön, men inte delegera arbetsmiljöansvaret.

1 Bakgrund
Internkontroll av arbetsmiljöplan 2018 genomfördes under december 2018. 
Internkontrollen genomfördes i Stratsys, som är det digitala system där 
arbetsmiljöplaner skapas av ansvariga chefer.

2 Analys
Första kontrollen visade att det var sex verksamheter som ej hade upprättat några 
arbetsmiljöplaner för 2018. Förklaringarna till avvikelserna är följande:

 Två verksamheter har gjort en gemensam arbetsmiljöplan, men den har 
enbart publicerats för den ena verksamheten. Ansvariga chefer har 
informerats och uppmanats att skapa arbetsmiljöplaner för båda 
verksamheterna.

 Två verksamheter saknade ansvariga chefer när arbetsmiljöplan 2018 skulle 
skapas, vilket kan vara en förklaring till avvikelserna. Avvikelserna är numera 
åtgärdade.

 En av förvaltningarna gjorde en övergripande arbetsmiljöplan som omfattar 
de två verksamheter där det saknas arbetsmiljöplaner.

3 Slutsats
Samtliga avvikelser har hanterats och åtgärdats.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Carina Åkesson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §22

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§22 - Internkontroll arbetsmiljöplan 2018 (KS 19-66)
Ärendebeskrivning

Med anledning av avvikelser som upptäckts i arbetet med kommunstyrelsens intern kontrollen 
2018 redovisas nu vilka åtgärder som vidtagits. Första kontrollen visade att det var sex 
verksamheter som ej hade upprättat några arbetsmiljöplaner för 2018.

Varje år skapas arbetsmiljöplaner som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöplanen är en handlingsplan där man beskriver förbättringar, förändringar och 
brister som finns inom arbetsmiljön på den aktuella arbetsplatsen. Det kan vara faktorer som 
framkommit vid medarbetarenkätundersökning, arbetsplatsträff, skyddsrond, 
brandskyddskontroll etcetera.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla vad som behöver åtgärdas, när det ska åtgärdas och vem som 
är ansvarig för genomförandet. Ansvarig chef kan delegera arbetsuppgifter gällande 
arbetsmiljön, men inte delegera arbetsmiljöansvaret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av avvikelser i internkontroll kring arbetsmiljöplaner - (68873)
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Dnr: KS 18-777

  

Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec

Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har under 2018 haft uppdraget att genomföra internkontroll av 
frånvarorapportering i Personec. 

Internkontrollen gällande rapportering av frånvaro i Självservice, som genomfördes 
första kvartalet 2018, uppvisade brister vilket föranledde en utökad internkontroll. 
Den utökade kontrollen bestod av att jämföra hur vikarier bokats, dvs. vem har varit 
sjuk, VAB, semester eller haft annan form av lagstadgad ledighet och sedan har 
kontroll av om frånvaron rapporterats in i Självservice genomförts. Vi upptäckte att 
det förekom tillfällen då medarbetare inte rapporterat in sin frånvaro. 

I de fall det framkommit att medarbetare underlåtit/glömt att rapportera in sin 
frånvaro har de blivit återbetalningsskyldiga.

Bakomliggande faktorer 

Ett flertal faktorer påverkar den stora differensen mellan funna/faktiska avvikelser. 
De faktorer som framkom vid analys av resultatet var detta:

 Bemanningsenheten och Time Care Bemanning startade upp januari 2016, 
vilket var ett nytt sätt att arbeta för många medarbetare.

 I ett uppstartsskede kan det uppstå svårigheter att veta vad som ska skrivas 
in i en beställning.

 Fel personer var vid flertalet tillfällen inlagda som frånvarande vid 
vikariebokningen.

 Fel orsaker var inlagda vid flertalet beställningar.
 Fel orsak var inlagda vid beställningar när det varit enskild angelägenhet (ska 

ej vara löneavdrag).
 Medarbetare som har tjänstledigt del av tjänst återfinns inte vid 

vikariebokningen och det speglas inte per dag i Självservice.
 Timvikarier som varit sjuka återfinns också bland avvikelserna. Här 

rapporterar cheferna direkt till Bemanningsteamet.
 Ett flertal medarbetare har valt att använda kompledighet och 

semesterdagar för att återbetala löneskuld som uppkommit i samband med 
denna internkontroll.

 Ett flertal medarbetare nekar till avvikelserna och hävdar att de inte varit 
frånvarande.

Vidtagna åtgärder

Denna internkontroll har föranlett att det inom flertalet verksamheter har skapats 
nya rutiner för att säkerställa att rapportering av frånvaro sker. Det har även 
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Dnr: KS 18-777

informerats om vikten av att skriva in rätt namn på den person som är frånvarande 
vid vikariebokningen. 

I två fall har ansvarig chef utdelat skriftlig varning då det varit fler än tio tillfällen som 
ej varit rapporterade i självservice.

Förvaltning: Kommunstyrelse-
förvaltning

Kultur- och 
bildningsförvaltning

Socialförvaltning

Funna 
avvikelser

22 573 226

Faktiska 
avvikelser

4 282 120

Nya rutiner  Meddela chef 
vid frånvaro

 Meddela 
teamledare

 Meddela 
chef vid 
frånvaro

 Sjukanmälan 
av 
administrativ 
assistent

 Sjukanmälan 
av 
samordnare

 Meddela 
chef vid 
frånvaro

 Kontroll av 
planerare

 Information 
på 
arbetsplats-
träffar

Tilldelade 
varningar:

0 1 1

Summa att 
återbetala:

998 kr och 3 
semesterdagar

62 456,26 177 440.41

Slutsats
Samtliga avvikelser har hanterats och åtgärdats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Carina Åkesson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §23

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§23 - Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec (KS 18-
777)
Ärendebeskrivning

Personalavdelningen har under 2018 haft uppdraget att genomföra internkontroll av 
frånvarorapportering i Personec.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontroll av ej rapporterad frånvaro - (66097)
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Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs 
kommun - rapport 4

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 4 gällande kommunstyrelsens 
utförda internkontroller behandlades och antogs av kommunstyrelsen i februari 
2018. Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 avser sammanställning och 
analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter för perioden 2018-11-01 - 
2018-12-31.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden.
Av de fem kontroller som genomförts visade två uppföljningar mindre avvikelser. Det 
gäller kontroll av politiskt fattade beslut samt uppföljning av arbetsmiljö. Övriga tre 
kontroller visade inga avvikelser. Nämnden anser att internkontrollen för 2018 har 
varit en viktig del i arbetet med att säkerställa efterlevnad av lagar, andra krav och 
rutiner.

Socialnämnden har genomfört samtliga tio kontrollmoment som var planerade per 
sista december. Resultatet visar större avvikelser på fyra punkter: kontroll av 
delegationsbeslut avseende tillsvidareanställningar, ej uppföljda biståndsbeslut, 
verksamheternas ekonomiska resultat samt aktuella genomförandeplaner för 
brukare. En mindre avvikelse har hittats gällande delegationsbeslut. För övriga fem 
kontroller noterades inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört en av två planerade kontrollmoment. Kontrollen 
avseende genomgång av säkerhetskopieringsjobb visade inga avvikelser. Kontrollen 
som ej har genomförts gäller uppföljning av politiskt fattade beslut. Det har inte 
kontrolleras på grund av resursbrist.

Totalt sett för 2018 kan konstaterats att nämnderna överlag utfört kontrollmoment 
enligt plan och den interna kontrollen bedöms fungera bra i kommunens nämnder.

1 Analys
1.1 Kultur- och bildningsnämnden
Mindre avvikelse identifierades avseende verkställighet av politiskt fattade beslut. 
Aktuell lista över politiskt fattade beslut som ej formellt avslutats tas med till ny 
nämnd och prognosrapport 1, 2019, inklusive status över dessa, utifrån underlag från 
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Verksamhetsutvecklare och Utredningssekreterare. Nya listan kommer bl.a. 
tydliggöra vilken tjänstefunktion som ansvarar för respektive ärende. 

Resultatet för uppföljning av arbetsmiljön visade på mindre avvikelser. Dock kan en 
positiv utveckling kan noteras gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört 
med 2017. När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög 
periodvis och/eller för vissa verksamheter under första halvåret bl.a. med koppling 
till att chefer/personal slutat och/eller utifrån en utmanande MER-plan -18 och dess 
mål kontra medel. Bedömningen från kultur- och bildningsförvaltningens 
ledningsgrupp är att läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste 
halvåret. Det återstår dock en del arbete för att nå en ännu mer tillfredsställande 
nivå. I MER-planen för 2019 finns tydliga aktiviteter planerade för detta (bl.a. ett 
partnerskapsarbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter med koppling till 
läraravtalet "HÖK18").

1.2 Socialnämnden
Resultatet för kontroll av delegationsbeslut visade att av 13 anställningar gjorda 
under perioden aug - dec 2018 har 8 delegationsbeslut rapporterats till nämnden. 
Sedan tidigare har en utbildningsinsats planerats att genomföras under hösten 2018, 
men på grund av resursbrist kommer insatsen istället att genomföras under våren 
2019.

Under perioden 1 september – 31 december 2018 har 32 beslut gällande SoL inte 
följts upp. Största avvikelserna avser beslut som är äldre än ett år när uppföljning 
sker. IFO har varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. Detta har till största 
del beror på personalbrist samt ett stort ökat tryck på ärenden till 
biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika 
stort, och skulle säga med största sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla 
ärenden i tid. Att de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre 
biståndshandläggare i tjänst, sedan september månad. Nya rutiner och avstämningar 
varje vecka har gett effekt. De beslut som är föremål för kontrollen är dock beslut 
som är ännu äldre än så och som inte kommit med på listan tidigare, men som nu har 
följts upp. Teamledare och IFO-chef har efter decembers kontroll haft en genomgång 
med verksamhetscontroller och stämt av besluten som finns med i kontrollen. 
Bedömningen är att bristen är åtgärdad framledes.  

Uppföljning av verksamheternas ekonomiska resultat visar att nämnden kommer att 
gå med ett underskott trots att en åtgärdsplan tagits fram under året.  

Statistik har inhämtats avseende genomförandeplaner för brukare inom hemtjänst, 
SÄBO och LSS. Kontrollen visar att 62 brukare (av totalt 202 identifierade) helt saknar 
genomförandeplaner, således 30 %. Resultatet kommer att lyftas på ledningsgruppen 
för att belysa behovet av att göra ett ordentligt omtag om detta under 2019. Frågan 
får därefter lyftas på APT och det får åligga enhetscheferna att göra uppföljningar 
några gånger per år för att säkerställa att arbetet med framtagningen/uppdateringen 
av genomförandeplanerna garanteras. 
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En mindre avvikelse hittades vid kontroll av delegationsbeslut gällande tecknande av 
avtal. Under 1 augusti till 31 december 2018 har fem avtal registrerats i Platina. Antal 
rapporterade delegationsbeslut under samma tidsperiod är fyra. Sedan tidigare har 
en utbildningsinsats planerats att genomföras under hösten 2018, men på grund av 
resursbrist kommer insatsen istället att genomföras under våren 2019.

1.3 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-nämnd har genomfört en av två planerade kontrollmoment. Kontrollen 
avseende genomgång av säkerhetskopieringsjobb visade inga avvikelser. Kontrollen 
som ej har genomförts gäller uppföljning av politiskt fattade beslut. Det har inte 
kontrolleras på grund av resursbrist.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §24

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§24 - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 (KS 18-
1018)
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 4 gällande kommunstyrelsens utförda internkontroller 
behandlades och antogs av kommunstyrelsen i februari 2018. Intern kontroll för Lekebergs 
kommun - rapport 4 avser sammanställning och analys av nämndernas antagna 
internkontrollrapporter för perioden 2018-11-01 - 2018-12-31.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden.
Av de fem kontroller som genomförts visade två uppföljningar mindre avvikelser. Det gäller 
kontroll av politiskt fattade beslut samt uppföljning av arbetsmiljö. Övriga tre kontroller 
visade inga avvikelser. Nämnden anser att internkontrollen för 2018 har varit en viktig del i 
arbetet med att säkerställa efterlevnad av lagar, andra krav och rutiner.

Socialnämnden har genomfört samtliga tio kontrollmoment som var planerade per sista 
december. Resultatet visar större avvikelser på fyra punkter: kontroll av delegationsbeslut 
avseende tillsvidareanställningar, ej uppföljda biståndsbeslut, verksamheternas ekonomiska 
resultat samt aktuella genomförandeplaner för brukare. En mindre avvikelse har hittats 
gällande delegationsbeslut. För övriga fem kontroller noterades inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört en av två planerade kontrollmoment. Kontrollen 
avseende genomgång av säkerhetskopieringsjobb visade inga avvikelser. Kontrollen som ej 
har genomförts gäller uppföljning av politiskt fattade beslut. Det har inte kontrolleras på 
grund av resursbrist.

Totalt sett för 2018 kan konstaterats att nämnderna överlag utfört kontrollmoment enligt plan 
och den interna kontrollen bedöms fungera bra i kommunens nämnder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 13:50.
Sammanträdet återupptas kl. 13:55.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 - (66833)
 §3 SON Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december - (KS 18-1018-11)
 §8 KUB nämnd Intern kontrollrapport 4 2018 - (KS 18-1018-3)
 Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december - (KS 18-1018-13)
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd) - (KS 18-1018-7)
 Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-1018-2)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 Sydnärke IT-Förvaltning - (KS 18-1018-9)
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Protokoll 2019-01-30

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Emma Eklind (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Emma Eklind (KD)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C)
Margareta Thorstensson
Håkan Trygg (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-30

Datum för överklagan 2019-02-01 till och med 2019-02-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§3 - Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december 
(SON 18-11)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Interna kontrollplanen visar vilka områden och 
risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Nedan presenteras de kontrollmoment som varit aktuella per sista december och 
sammanställningen avser således resultat för perioden 2018-08-01 tom 2018-12-31.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna.

Socialnämndens arbetsutskotts beredning av ärendet
Yrkanden

Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nämnden för beslut.

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla förslaget och finner det bifallet.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut

Socialnämndens arbetsutskott hänskjuter beslutet till nämnden.

Beslut

Socialnämnden godkänner rapporteringen och lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-11-21)
 Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december - (SON 18-11-22)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-11-20)

Expedieras till 

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2019-01-29

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:30 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Cecilia Berglöf (Förvaltningsekonom)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       Annica Zetterholm

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-29

Datum för överklagan 2019-01-31 till och med 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§8 - Intern kontrollrapport 4 2018 (KUB 18-44)
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.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 4.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 4.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 2018 - (KUB 18-44-25)
 Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden - (KUB 18-44-26)
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll
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.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året.

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla.

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
 Till vem uppföljningen ska rapporteras.
 När rapportering ska ske.
 Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen.
 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till.
 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
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3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg

4

2 5 8

3

6 7 9 1 3 4

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)

6 Kritisk 3 Medium Totalt: 9
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Delegationsbeslut gällande 
tillsvidareanställningar samt 
visstidsanställningar över 6 månader 
anmäls inte till nämnd.

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

2 Att vi inte följer riktlinjerna för 
biståndsbeslut.

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

3 Övriga delegationsbeslut rapporteras inte 
till nämnd

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Administration 

4 Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

5 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 4. Sannolik 4. Allvarlig 16Ekonomi 

6 Fakturor betalas efter förfallodag 3. Möjlig 1. Försumbar 3

7 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 3. Möjlig 3. Kännbar 9Personal 

8 Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

9 Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren.

3. Möjlig 3. Kännbar 9Verksamhetsspecifik 

Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan.
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2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Delegationsbeslut gällande tillsvidareanställningar samt visstidsanställningar över 6 månader anmäls inte 
till nämnd.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av faktiskt verkställda anställningar i relation 
till utdrag ur Platina av delegationsbeslut.

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 1

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund

Metod
Nämndsekreterare tar fram utdrag ur Platina till 
respektive chef som jämför underlagen

Kommentar
Mindre avvikelser funna.

Ta fram underlag i Platina -
 tillfälle 2

 Större avvikelser 2018-12-31 Kajsa RosénResultat av kontroll
Nedan följer en sammanställning av antal 
rapporterade delegationsbeslut angående 
anställningar som gjorts av respektive enhetschef 
under 2018: Av åtta anställningar gjorda under första 
5 månaderna av 2018 har två delegationsbeslut 
rapporterats till nämnden.
En möjlig förklaring till den låga rapportringen är att 
rapporteringsfunktionen från intranätet under en 
månads tid under våren 2018 var ur funkrtion. Två av 
enhetscheferna meddelar att de rapporterat fyra 
respektive två beslut under våren varav endast ett 
inkommit till nämnden.
Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 
handlingar, delegationsordning och rapportering av 

Kommentar
Nedan följer en sammanställning av antal rapporterade delegationsbeslut angående 
anställningar som gjorts av respektive enhetschef sedan augusti månad 2018:
Av 13 anställningar gjorda under mellan aug - dec 2018 har 8 delegationsbeslut rapporterats 
till nämnden.

Under hösten 2018 planerades en informationsinsats till socialförvaltningens ledningsgrupp 
med fokus på offentlighetsprincipen, registrering av allmänna handlingar, delegationsordning 
och rapportering av delegationsbeslut. Pga. resursbrist kunde informationsinsatsen ej 
genomföras. Samma informationsinsats kommer istället att förläggas under våren 2019.
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig
delegationsbeslut.
 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28

2.1.2 Att vi inte följer riktlinjerna för biståndsbeslut.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1.

 Ej påbörjad 2018-04-30 Kerstin Johansson

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2.

 Större avvikelser 2018-09-30 Kerstin Johansson

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3

 Större avvikelser 2018-12-31 Kerstin Johansson

Metod
Underlag tas fram från Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och avvikelser noteras.

Kommentar
Kontroll av ej uppföljda SoL beslut under perioden 180901 - 181231.
Under perioden är 32 beslut inte uppföljda i tid.
Största avvikelserna är:
Beslut om hemtjänst upphör 171007, nytt beslut fattas 181024.
Beslut om hemtjänst upphör 171020, nytt beslut fattas 181016.
Beslut om hemtjänst upphör 171023, nytt beslut fattas 181016.
Beslut om hemtjänst upphör 171213, nytt beslut fattas 181024.
Beslut om hemtjänst upphör 171213, nytt beslut fattas 180914.
Beslut om ledsagning upphör 180816, nytt beslut fattas 180913.
Beslut om boendestöd upphör 180916, nytt beslut fattas 181025.

Page 70 of 262



8

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Lämnas till Enhetschef för vidare utredning  Avslutad 2018-11-30

2.1.3 Övriga delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av att beslut på delegation rapporteras till 
nämnd

Ta fram underlag, tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Ilina Losund

Metod
Slumpvis kontroll av ett antal delegationspunkter

Kommentar
Mindre avvikelser funna.

Ta fram underlag, tillfälle 2  Mindre avvikelser 2018-12-31 Kajsa RosénResultat av kontroll
Att kontrollera att övriga delegationsbeslut 
rapporteras till nämnd är osäkert eftersom 
Delegationsbesluten regisstreras endast om delegaten 
rapporterar in dem och det går därför inte att följa 
upp om alla delegationsbeslut är rapporterade då det 
inte finns någon referens att kontrollera. Det som går 
att kontrollera är antalet anställningar som har gjorts 
eftersom det går att se hur många anställningsavtal 
som skrivits och därmed jämföra med antalet 
rapporterade delegationsbeslut. Det går också att 
räkna hur många avtal som tecknats under en viss 
period och jämföra med natal delegationsbeslut som 
rapporterats under samma perion.
Under mars och april månad har fem avtal registrerats 
för Socialnämndens räkning i Platina Antal 
rapporterade delegationsbeslut under samma 
tidsperiod är två.

Kommentar
Att kontrollera att övriga delegationsbeslut rapporteras till nämnd är osäkert eftersom 
delegationsbesluten registreras endast om delegaten rapporterar in dem. Det går därför inte 
att följa upp om alla delegationsbeslut är rapporterade då det inte finns någon referens att 
kontrollera. Det går att räkna hur många avtal som tecknats under en viss period och jämföra 
med antal delegationsbeslut som rapporterats under samma person.
Under 1 augusti till 31 december 2018 har fem avtal registrerats för Socialnämndens räkning i 
Platina. Antal rapporterade delegationsbeslut under samma tidsperiod är fyra.
Under hösten 2018 planerades en informationsinsats till socialförvaltningens ledningsgrupp 
med fokus på offentlighetsprincipen, registrering av allmänna handlingar, delegationsordning 
och rapportering av delegationsbeslut. Pga. resursbrist kunde den planerade 
informationsinsatsen ej genomföras. Samma insats kommer istället att förläggas under våren 
2019.
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig
Under hösten 2018 planeras in informationsinsats till 
socialförvaltingens ledningsgrupp med fokus på 
offentlighetsprincipen,registrering av allmänna 
handlingar, delegationsordning och rapportering av 
delegationsbeslut.

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Informationsinsats  Ej påbörjad 2018-12-28

2.1.4 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic

Kommentar
Samtliga beslut har redovisats och inga avvikelser har identifierats.

Redovisning av resultat 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic

Metod
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare

Kommentar
Samtliga beslut har redovisats och inga avvikelser har identifierats.
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2.2 Ekonomi

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 1

 Inga avvikelser 2018-04-30 Sandra 
Magnusson

Kommentar
Per sista april har Socialnämnden ett överskott med 1 700 tkr. Överskottet beror på vakanser 
inom ledningsadministrationen samt överskott inom säbo och hemtjänst och 
assistansersättning. Underskott finns inom gruppbostad LSS samt nattenhet och individ- och 
familjeomsorg. Resultatet för helåret beräknas bli +-0.

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 2

 Större avvikelser 2018-07-31 Sandra 
Magnusson

Kommentar
Resultatet för Socialnämnden per 31/7 uppgår till - 2 329 tkr och helårsprognosen till - 3 
000 tkr. Underskott finns inom LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt inom 
nattenheten.

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 3

 Större avvikelser 2018-10-31 Sandra 
Magnusson

Metod
Följa upp föregående kvartalsresultat av pengar ut 
och pengar in för att tidigare indikera riktning och 
möjliggöra ekonomisk styrning.

Kommentar
Nämndens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott om 1 600 tkr. Det är en 
förbättring mot föregående prognos vid delåret som visade ett underskott på 3 000 tkr. Dels 
har det uppkommit saker som har förbättrat resultatet som var okända vid förra prognosen 
samtidigt som ett antal åtgärder har vidtagits för att minska underskottet. Underskottet finns 
inom verksamheterna LSS vuxna och barn, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgens 
nattenhet.

Page 73 of 262



11

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Följa upp verksamheternas 
ekonomiska resultat - tillfälle 4

 Större avvikelser 2018-12-31 Sandra 
Magnusson

Kommentar
Nämnden överskrider sin budget för 2018 med. 

2.2.2 Fakturor betalas efter förfallodag

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll genom stickprov Stickprov 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Jennie Ramberg 
(borttagen)

Metod
10 stickprov två gånger per år

Kommentar
Inga avvikelser funna.

Stickprov 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Adam KolthoffResultat av kontroll
Kontroll av 5 fakturor har gjorts och alla är betalda 
innan förfallodag.

Kommentar
Resultatet av kontrollen visar att de kontrollerade fakturorna betalats i tid.

2.3 Personal

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Ta fram statistik - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Kerstin Johansson

Metod
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro

Kommentar
Sjukfrånvaron i Socialförvaltningen per enhet Januari till Juni 2018.
Oxelgården 6,60%
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Linden 10,81%
Hemtjänst 5,80%
HSL/Natt 9,59%
Socialpsykiatri 1,67%
Hasselbacken 5,70%
Daglig verksamhet 13,39%
Kastanjen 2,89%
IFO 7,17%
Socialförvaltningen totalt 7,36%

Ta fram statistik - tillfälle 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Kerstin Johansson

Kommentar
Sjukfrånvaron i förvaltningen per enhet januari till december 2018.
Oxelgården 6,36%
Linden 10,41%
Hemtjänst 5,80%
HSL/Natt 8,37%
Socialpsykiatri 3,39%
Hasselbacken 9,11%
Daglig verksamhet 11,44%
Kastanjen 5,07%
IFO 9,82%
Socialförvaltningen totalt 7,58%

2.3.2 Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron

Redovisning av åtgärder 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Nancy Ganic 
Murtic

Metod Kommentar

Page 75 of 262



13

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Av den statistik som presenterats hittills för året har sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott 
arbete med att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara nivåer, men ser ändå en 
trend med sjunkande siffror. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 
långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det 
har inte skett någon förändring i vad som skall göras från enhetschefernas sida utan de 
gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs alltjämt och studerar 
man siffrorna idag så kan man se att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 
medarbetarsamtal, arbetar aktivt med schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar med 
olika metoder för att motverka konflikter och ser över behovet av utbildningsinsatser.

Redovisning av åtgärder 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic

Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet

Kommentar
Det är samma förhållande som vid tidigare uppföljning:
Av den statistik som presenterats hittills för året har sjuktalen gått ner, vilket visar på ett gott 
arbete med att få ner sjuktalen. Vi är alltjämt inte på godtagbara nivåer, men ser ändå en 
trend med sjunkande siffror. Det finns alltjämt ett antal medarbetare som är 
långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens rehabiliteringssamordnare fortlöper. Det 
har inte skett någon förändring i vad som skall göras från enhetschefernas sida utan de 
gemensamt framtagna och beslutade åtgärder för öka frisktalen utförs alltjämt och studerar 
man siffrorna idag så kan man se att arbetet givit effekt. Enhetscheferna följer upp 
sjukfrånvaron på olika sätt, dokumenterar sjukfrånvaro, lyfter upp punkten på APT och 
medarbetarsamtal, arbetar aktivt med schemaläggning, anpassar arbetsuppgifter, arbetar med 
olika metoder för att motverka konflikter och ser över behovet av utbildningsinsatser.
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2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Sammanställ hur synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas.

Gör sammanställning - tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-04-30 Nancy Ganic 
Murtic

Kommentar
Samtliga enhetschefer har presenterat underlag på vilka synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag som inkommit till enheterna och vilka åtgärder som vidtagits.

Gör sammanställning - tillfälle 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic

Metod
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa vilka utredningar som 
gjorts och vilka eventuella åtgärder och 
förbättringsåtgärder som vidtagits.

Kommentar
Samtliga enhetschefer har presenterat underlag på vilka synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag som inkommit till enheterna och vilka åtgärder som vidtagits.

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Nancy Ganic Murtic  Avslutad 2018-04-30

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner.

 Större avvikelser 2018-12-31 Nancy Ganic 
Murtic

Metod
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat.

Kommentar
Verksamhetsutvecklare har inhämtat statistik avseende genomförandeplaner för brukare inom 
hemtjänst, SÄBO och LSS. Statistiken har dels inhämtats från systemet Procapita, men även 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

från enhetscheferna direkt.
Kontrollen visar att alla våra brukare inte har en genomförandeplan och därför behöver följas 
upp/upprättas. Av den information som erhållits från enhetschefer så är det ett arbete som 
brustit under en längre tid.
Hemtjänst: Av de 58 brukare som identifierats i systemet Procapita är det 30 som saknar 
genomförandeplan. I kontrollen ingår att sortera bort brukare som endast har HSL- service 
eller larminsats eftersom dessa inte omfattas av kravet på genomförandeplan.
LSS/socialpsykiatri: Vad gäller den den första LSS-enheten så visar kontrollen att Hasselbackens 
och socialpsykiatrins samtliga genomförandeplaner finns och är uppdaterade. Daglig 
verksamhet där det finns 38 brukare är det 12 brukare som saknar en uppdaterad 
genomförandeplan, varav 4 saknar en genomförandeplan helt.
LSS/Kastanjen: Enheten har 15 kontaktpersoner inom LSS, varav 10 saknar genomförandeplan. 
6 kontaktpersoner inom SoL där samtliga saknar genomförandeplan. I samtliga fall finns dock 
journalanteckningar där det framgår vem som är kontaktperson och hur många gånger de ska 
träffas per månad. Även önskningar om aktiviteter framgår i de flesta anteckningar, samt om 
det varit uppföljning.
Kastanjens brukare är 12 till antalet och samtliga har en genomförandeplan.
SÄBO: Av de underlag som finns i Procapita tillsammans med avstämning med enhetschef visar 
kontrollen att 4 brukare på Oxelgården och 8 brukare på Linden saknar genomförandeplaner, 
således totalt 12.
Totalt sett: Av det underlag som kan inhämtas från Procapita så visar kontrollen att 62 brukare 
helt saknar genomförandeplaner.

2.5 Slutsatser av uppföljning
Slutsatser och åtgärder presenteras i nästa kapitel.

2.6 Åtgärder
Verksamhetscontroller har genomfört en kontroll av ej uppföljda biståndsbeslut under perioden. Under perioden april till augusti 2018 är 51 

Page 78 of 262



16

beslut inte uppföljda i tid. 5 beslut är bakåtdaterade.

Under våren 2018 har IFO varit medvetna om att beslut inte följts upp i tid. Detta har till största del beror på personalbrist samt ett stort 
ökat tryck på ärenden till biståndshandläggare. Man ser nu under hösten att trycket på ärenden inte är lika stort, och skulle säga med största 
sannolikhet, att enheten nu hinner följa upp alla ärenden i tid. Att de hinner följa upp alla nu, handlar också om att de nu är tre 
biståndshandläggare i tjänst, sedan september månad.

Enheten har tagit fram en ny rutin kring uppföljningarna av biståndsinsatser och att det är teamledarna som ansvarar för att ”ta” ut besluten 
ur procapita och sedan överlämna de till handläggarna som följer upp dem. En avstämning görs varje vecka kring hur det går med 
uppföljningarna den aktuella månaden.

Nämndens ekonomiska resultat för 2018 beräknas bli ett underskott. Eftersom bokslutet inte är färdigt går det inte att uttala sig om exakt 
hur stort underskottet blir. Det som dock kan framföras är att underskottet kommer att bli mycket mindre än de prognostiserade tre 
miljonerna vid delårsbokslutet. Som framgick av oktober månads intern kontrollrapport tog Socialförvaltningens tjänstepersoner 
tillsammans med ekonomcontroller fram en åtgärdslista på de effektiviseringar som bedöms som genomförbara och som skulle ge effekt vid 
2018 års slut.

Vad gäller uppföljningen av brukares genomförandeplaner kan det konstateras att det är väldigt många brukare som saknar 
genomförandeplaner. Resultatet kommer att lyftas på ledningsgruppen för att belysa behovet av att göra ett ordentligt tag om detta under 
2019. Frågan får därefter lyftas på APT och det får åligga enhetscheferna att göra uppföljningar några gånger per år för att säkerställa att 
arbetet med framtagningen/uppdateringen av genomförandeplanerna garanteras.
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom 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 anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 6 

6 4 

2 1 5 3 

5 1 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Förvaltningen utför inte intern kontroll på 
verksamhetsspecifika områden 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

2  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte av förvaltningen 

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6 

Ekonomi  3  Inköp enligt ramavtal följs inte 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

Verksamhetsspecifik  4  Förvaltningen har inte kontroll på antal 
datorer 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 

5  Säkerhetskopierings systemet fungerar 
inte 

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8 

6  Supportärenden dokumenteras inte enligt 
rutin 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Förvaltningen utför inte intern kontroll på verksamhetsspecifika områden 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ utförda intern kontroller på 
Verksamhetsområden 

Kontroll av utförda och icke 
utförda Intern kontroller 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Peter Strömberg 

Metod 
Genomgång av samtliga risker och utförda kontroller 
inom förvaltningen. 

Kommentar 

IT-förvaltningen har idag bra verktyg för att objektivt ta fram rapporter på brister i 
verksamheten. Dock är det inte idag möjligt att få fram alla data då t ex alla datorer i sydnärke 
måste finnas med i windows 10 plattformen för att kunna utföra automatriska 
inventeringsjobb. Inom kort när alla enheter finns med i nya windows plattformen så kommer 
denna typen av inventering att kunna göras löpande. 

I kommande kontroller kommer t ex backupjobb också kunna kontrolleras mer löpande och 
även att det går att läsa tillbaka tagna backupjobb för att därigenom säkerställa att hela 
processen med backupjobb fungerar. 

2.1.2 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte av förvaltningen 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politisk fattade beslut Sammanställning tillfälle 1  Inga avvikelser 2018-07-31 Gustav Olofsson 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

Samtliga beslut som nämnden har tagit under 2018 har verkstälts inom den beslutade 
tidsramen 

Sammanställning tillfälle 2  Ej påbörjad 2018-12-31 Gustav Olofsson 
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Inköp enligt ramavtal följs inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och kontrollera inköpsfakturor mot 
gällande avtal 

Kontroll av fakturor  Inga avvikelser 2018-07-31 Inger Sundblad 
(borttagen) 

Metod 
Ta stickprov 

Kommentar 

Inga avvikelser på slumpmässigt framtagna stickproven (fakturorna) 

2.3 Verksamhetsspecifik 

2.3.1 Förvaltningen har inte kontroll på antal datorer 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ antal datorer och jämför med 
inventariedatabasen 

Sammanställning av antal 
datorer 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Azra Prepic 

Metod 
Rapport i verksamhetssystemet Efecte och SCCM 

Kommentar 

För att kunna följa upp denna kontrollpunkt så måste först alla datorer ha windows 10 och att 
både SCCM och Efecte systemet är synkade. Detta kommer kunna följas upp under sena 
hösten/vintern 2018-19. 

2.3.2 Säkerhetskopierings systemet fungerar inte 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställ och uppföljning av 
säkerhetskopieringsjobb 

Kontrolltillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-07-31 Azra Prepic 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Genomgång av säkerhetskopieringsjobb att de är 
uppdaterade och fungerar enligt uppsatta rutiner. 

Kommentar 

Genomgång av backupjobben i Sydnärkes Datacenter 

 Alla backupjobb har idag den 14 augusti gått bra 

 Alla replikeringsjobb till tredje site i Askersund för långtidslagring 
har också gått bra enligt rutin. 

 Det har dock tidigare uner året funnits avvikelser men som nu är åtgärdade. Orsaken 
var dålig prestanda på skriv och läs i "Kluster01" och "Kluster02" vilket medfört att 
vissa backuper inte tagits. Detta är numera åtgärdat. 

Kontrolltillfälle 2  Inga avvikelser 2018-12-31 Azra Prepic 

Kommentar  

 Alla backupjobb har idag under kontrollen den 10 december gått bra 

 Alla replikeringsjobb till tredje site i Askersund för långtidslagringhar också gått bra 
enligt rutin. 

2.3.3 Supportärenden dokumenteras inte enligt rutin 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Sammanställning av supportärenden som inte följer 
rutinerna 

Kontroll av supportärenden  Större avvikelser 2018-07-31 Annelie Damin 

Metod 
Kör rapport i verksamhetssystemet Efecte för att se 
avvikelser gentemot förvaltningens rutiner. 

Kommentar 

Kontroll har gjorts på att rutinerna följs kring statushantering av ärenden samt att man skriver 
in lösningen på ärendet som en del av dokumentationen om vad som gjordes för att lösa 
problemet/felet eller bristen. Kontroll har även gjorts att man fyller i de statusförändringar 
som är grundkravet på alla ärenden, detta för att kunna mäta ledtider ,svarstider och 
åtgärdstider på ett objektivt sätt och därigenom kunna jobba med ständiga förbättringar i 
syfte att lösa IT-relaterade problem snabbare och bättre. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Mätperioden på kontrollen: 
1 januari 2018 till 13 augusti 2018. 
 
Hela 336 st ärenden saknar dokumentation i fältet "Lösning" om vad som gjordes på ärendet 
för att komma tillrätta med problemet och därmed försvåras kompetensöverföring om felet 
uppstår igen och ledtiderna blir onödigt långa. Dessutom får inte kunden i klartext vad som 
gjordes på ärendet då texten i fältet "Lösning" används vid kommunikation av "ditt ärende är 
löst. Åtgärd för att komma tillrätta med detta är att gå igenom med respektive handläggare 
som inte följt rutinerna, uppföljning på veckomöten samt följa upp löpande att detta efterlevs 
framöver. 

Ett fåtal ärenden saknar alla statusförändringar och för att komma tillrätta med detta så 
kommer systemkonfigurationen i Efecte gås igenom samt respektive handläggare som 
eventuellt inte följt rutinen att påminnas och instrueras om vad som måste göras. 

2.4 Slutsatser av uppföljning 

2.5 Åtgärder 
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom 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 anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  
Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

Kritisk Medium Totalt: 8 

5 4 

3 8 7 6 2 1 

1 7 
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Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  3  Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Personal  5  Ökad oro och stress i verksamheterna på 
grund av budgetförutsättningarna 2018. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  6  Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar 
för fristående förskola enligt lag. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

8  På grund av lägre personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Page 93 of 262



  2019-01-15 

 

6 

 

2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politiskt fattade 
beslut. 

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Linda Kirrander 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

En genomgång av politiskt fattade beslut för perioden 2015-2018 har gjorts utifrån uppdrag 
som nämnden gett förvaltningen. Genomgången visar det i några ärenden är oklart vem som 
ansvarig samt om uppdrag överlämnats vid uppsägningar. 

  

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 2 

 Mindre avvikelser 2018-12-31 Linda Kirrander 

Kommentar 

Aktuell lista över politiskt fattade beslut som ej formellt avslutats tas med till ny nämnd och 
prognosrapport 1 -19, inklusive status över dessa, utifrån underlag från 
Verksamhetsutvecklare och Utredningssekreterare. Nya listan kommer bl.a. tydliggöra vilken 
tjänstefunktion som ansvarar för respektive ärende. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatt uppföljning  Avslutad 2018-12-31  
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2.1.2 Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av delegationspunkter. Stickprov - Tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-04-30 Linda Kirrander 

Metod 
Stickprov av slumpvis utvalda delegationspunkter. 

Stickprov - Tillfälle 1  Större avvikelser 2018-10-31 Linda Kirrander 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts för punkt 7 i 
delegationsordningen som gäller "Rätt att ingå avtal 
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser den löpande verksamheten 
hos kultur- och bildningsförvaltningen" samt punkt 8 i 
delegationsordningen "Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola" för perioden 
180101-180423. 

Gällande registrerde avtal för den angivna perioden 
valdes slumpmässigt 

KUB 18-187 (Nyttjanderättsavtal (markupplåtelse) för 
mountainbike-led Lekeberg 1:1), KUB 18-58 
(Konsultavtal gällande Konsulttjänst för utveckling av 
skolskjutsverksamheten Lekeberg kommun) och KUB 
18- 215  (Programvatal för skolteaterproduktion) 

Stickproverna visar att det för två av tre avtal inte 
finns något delegationsbeslut registrerat. 

Kommentar 

Stickprovet innebär en kontroll av hur många av de tillsvidareanställningar som skett i 
förvaltningen för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018 som har redovisats som 
delegationsärende till nämnden. Enligt lönekontoret har totalt har 47 personer 
tillsvidareanställts under perioden och av dessa har 21 registrerats i Platina, hittills har 17 st 
anmälts till nämnden. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Pågående med 
avvikelse 

2018-10-31  
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Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Pågående med 
avvikelse 

2018-12-31  

2.2 Ekonomi 

2.2.1 Att förvaltningen går miste om statliga bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Omvärldsbevakning av möjliga bidrag. Sammanställning av 
omvärldsbevakning. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av bidrag att söka. 

Kommentar 

Trots underbemanning är bedömningen att förvaltningen hunnit med att söka de bidrag som 
kunnat sökas från Skolverket. Det är Tomas Andersson som varit den från ledningsgruppen 
som haft extra fokus på bidragsområdet. Här får förvaltningen också bra stöd från 
förvaltningsekonom Sandra Magnusson. Bidrag som sökts och eller återrapporterats: Läxhjälp 
huvudmän, Kvalitetssäkrade åtgärder, Högskolestudier specialpedagog, Introduktionsprogram, 
Lovskola, Elevhälsa, Samordnare nyanlända. 

2.2.2 Att förvaltningen inte återsöker beviljade bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av sökta bidrag. Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Kontroll att beviljade bidrag återsökts/rekvirerats. 

Kommentar 

2018-05-06 genomförde Jan-Åke Stolt Karlsson en kontroll på Skolverkets hemsida att de 
bidrag som kunnat sökas (se övan) hade sökts och beslutats utifrån att korrekta ansökningar 
lämnats in av förvaltningen. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 2. 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Kommentar 

Vid kontroll på skolverkets hemsida i december så är bedömningen att alla bidrag som kunnat 
sökas har sökts enligt givna instruktioner. En generell lärdom är att ansökningsprocess 
underlättas om det finns tydliga strategier, planer och mål (eller inte) i den egna kommunen-
/nämnden-/förvaltningen för de statsbidrag som ibland är väldigt riktade och/eller specifika. 

2.3 Personal 

2.3.1 Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av personalens hälsa. Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Uppföljning av sjukfrånvaro, medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal och andra personalsamtal som t.ex. 
avgångssamtal. 

Kommentar 

Internkontrollen visar på en positiv trend gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 
jan-maj 2017 (se bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under januari-juni bl.a. med koppling till att chefer/personal 
slutat och/eller till MER-planen -18 och dess mål vs medel. Bedömningen från KUBs LG är att 
läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste månaden i.o.m. att nya tjänster 
tillsatts. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 2. 

 Mindre avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Kommentar 

En positiv utveckling kan noteras gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 2017 (se 
bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under första halvåret bl.a. med koppling till att 
chefer/personal slutat och/eller utifrån en utmanande MER-plan -18 och dess mål vs medel. 
Bedömningen från KUBs LG är att läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste 
halvåret. Det återstår dock en del arbete för att nå en ännu mer tillfredsställande nivå gällande 
arbetsbelastning/oro/stress. I MER-planen för 2019 finns tydliga aktiviteter planerade för 
detta (bl.a. ett partnerskapsarbete mellan arbetsgivare och fackliga representanter med 
koppling till läraravtalet "HÖK18"). 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Tillsyn genomförs. Resultat av tillsyn.  Inga avvikelser 2018-10-15 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod Kommentar 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Verksamhetsbesök med färdiga kontrollfrågor som 
sammanställs och återförs till verksamheten för ev. 
åtgärd. 

Tillsyn av Solberga förskolor genomfördes 28 aug -18. Som underlag användes en 
frågechecklista för att säkerställa att alla lagkrav kontrollerades. Resultatet av tillsynen visar på 
att Solberga bedriver en verksamhet med god kvalitet och i enlighet med gällande 
styrdokument. Dessutom upplevdes en god stämning, öppenhet, tillgänglighet och en ärlig 
samarbetsvilja. De mindre förbättringsområden som noterades i tillsynsrapporten kommer 
följas upp vid kommande tillsyn. Tillsynsrapport ihop med tjänsteskrivelse tas upp vid 
nämndmöte 2018-11-06. 

2.4.2 Den kommunala biblioteksplanen genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av biblioteksplanens åtgärder. Sammanställning av 
biblioteksplanens åtgärder. 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av genomförda åtgärder/insatser. 

Kommentar 

Verksamhetsutvecklaren har granskat planen i december och har inte funnit några 
konkreta/specifika avvikelser. Det som eventuellt kan ha påverkat den är den generella 
utmaningen som hela förvaltningen påverkats av under -18 som har koppling till att chefer i 
ledningsgruppen slutade i slutet av -17 och i början av -18 men där läget nu i slutet av 2018 är 
mer stabilt. 1/2 -19 tillträder ny chef för kultur- och fritidsavdelningen och 17/1 kommer 
verksamhetsutvecklaren och 1:e bibliotikarien att gå igenom planen tillsammans inför att nya 
chefen börjar. 

2.4.3 På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 

läroplanerna. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av måluppfyllelse. Sammanställning och analys -
 Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Metod 
Resultaten mäts mot uppsatta mål. Tillgänglig statlig 
statistik används som referensunderlag. 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning i aug -18 inklusive svårighet att följa upp denna risk 
på ett tillförlitligt sätt. 

Sammanställning av analys -
 Tillfälle 1 

 Inga avvikelser 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning, inklusive svårighet att följa upp denna risk på ett 
tillförlitligt sätt. 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Kontrollen av delegationsbeslut visar att det finns en stora skillnader i fördelningen av inrapporterade tillsvidareanställningar mellan de olika 
enheterna inom förvaltningen. 

Gällande tillsynen av Solberga visar den att de bedriver en verksamhet med god kvalitet och i enlighet med gällande styrdokument. 
Dessutom upplevdes en god stämning, öppenhet, tillgänglighet och en ärlig samarbetsvilja. 

2.6 Åtgärder 

Förvaltningen kommer att fortsätta påbörjade informations- och utbildningsåtgärder om vikten av att redovisa delegationsärenden till 
nämnden till såväl chefer som tjänstepersoner inom förvaltningen som har rätt att fatta beslut per delegation. 

De mindre förbättringsområden som noterades vid tillsynen och har rapporterats i tillsynsrapporten kommer en uppföljning ske vid 
kommande tillsyn. 
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Tjänsteskrivelse 2019-01-25 1 (1)

Dnr: Syd-IT 19-50

   

Intern kontrollrapport 4 2018 Sydnärke IT-Förvaltning

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har tidigare under året genomfört en intern kontroll av verksamheten .

1 Bakgrund

2 Analys
Förvaltningen har under 2018 endast haft två kontrolltillfällen i sin kontrollplan. 
Dessa är nu utökat till fyra stycken för 2019.

3 Slutsats

Förslag till beslut
Att Sydnärkes IT-nämnd godkänner Intern kontroll rapport 4 för 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marcus Cederberg Peter Strömberg
Förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2019-02-22 1 (1)

Dnr: KS 19-67

   

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsberättelse för 
Kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2018 beskriver de stora händelserna för 
Kommunstyrelsens verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %. Fyra av de uppsatta nämndmålen 
nås helt, och två nås delvis.

Ekonomiskt gör Kommunstyrelsen ett överskott med 4 271 tkr. Om man bortser ifrån 
KS oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. Prognostiserat resultat i 
prognos 3 (t o m oktober 2018) var ett överskott om 1 600 tkr. Främsta anledning till 
differensen mellan prognos och resultat är överskott för icke förbrukade 
utvecklingsmedel, utfall för Teknik- och serviceavdelningen, då vidtagna 
besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än prognostiserat samt att det har 
varit svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier.

VA-verksamheten gör ett mindre underskott om 53 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Lina Hagbrand
Kommundirektör Redovisningsekonom
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1 Verksamhetsberättelse

1.1 Kommundirektören har ordet
2018 var ett år präglat av mycket goda resultat för Kommunstyrelsens verksamheter. 
Måluppfyllelsen är hög och ekonomin är, tack vare god budgetdisciplin 
välbalanserad. Lekebergs kommun växer och Kommunstyrelseförvaltningens olika 
verksamheter gör ett mycket gott arbete med att ge medborgare, företag och övriga 
kommunala verksamheter god service. Fiberutbyggnaden går framåt, med gott stöd 
från Kommunstyrelseförvaltningens koordineringsarbete. Digitaliseringen inom både 
Kommunstyrelsens egna verksamheter och verksamheter i andra delar av kommunen 
tar viktiga steg. Arbetslösheten är låg och integrationsarbetet visar mycket gott 
resultat, inte minst i jämförelse med länets och landets jämförelsetal. Kommunens 
miljöarbete stärks och Lekeberg blir miljödiplomerad för första gången. 2018 var kort 
sagt ett år med många goda resultat för Kommunstyrelsens verksamheter.

En utmaning för kommunen är ibland dess litenhet, vilket också går att se effekter av 
i verksamheternas redovisningar i denna årsredovisning. Litenheten till trots ska 
Kommunstyrelseförvaltningen täcka in en stor bredd av frågor vilket ställer stora krav 
på medarbetarnas förmågor att hantera en stor bredd av frågor. Samtidigt är 
litenheten en tillgång i närheten mellan kommunen och det övriga samhället. 
Exempel på detta kan märkas bland annat i arbetet med att arbetsmarknad och 
integration samt i relationen kommun-näringsliv. Möjligheterna att under kommande 
år använda denna närhet till ännu fler positiva exempel är goda.

En annan utmaning som tyvärr inte har några fördelar är den ökande utmaningen 
med kompetensförsörjning för kommunen. Den kommunala organisationen som 
helhet (samtliga förvaltningar) märker av den utveckling som nu pågår i hela landet, 
med att en ökande andel av försök till rekryteringar måste avbrytas utan att en ny 
medarbetare har kunnat rekryteras. Under året har detta inte minst påverkat 
kommunens möjligheter att rekrytera vikarier. Det är tidvis mycket utmanande för de 
medarbetare som inte kan få hjälp av vikarier när en kollega saknas. Även detta 
framgår av redovisningarna från verksamheterna. Men trots detta gör medarbetarna 
ett mycket gott arbete och förvaltningen kan lämna ett fantastiskt resultat till 
Kommunstyrelsen i och med denna årsredovisning.

Martin Willén

Kommundirektör

1.2 Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %, vilket kan jämföras med 28 % 
2017. Fyra av de uppsatta målen nås helt och två delvis.
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66 % av indikatorerna uppnåddes 2018 (49 % 2017) och 33 % uppnåddes delvis (37 % 
2017)

 Bedömningen av måluppfyllelse görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås
 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 

Nämndmål uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 

uppnås ej.

1.2.1 Nämndmål

Nämndmål Indikator Utfall 2018 Målvärde 
2018 Måluppfyllelse

Andelen med 
tillgång till 
bredband via 
fiber

55% öka från 55% 100%

Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur

Företagens 
upplevelse av 
Tele- och IT-
nät

3,31 (av 5) öka från 3,5 
(av 5) 105%

Andelen 
skickade E-
fakturor

20%  öka från 8% 250%
Lekebergs 
kommun 
nyttjar den 
digitala 
tekniken för 
en mer 
effektiv och 
förenklad 
administratio

Mottagna E-
fakturor

52% öka från 48% 108%
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Nämndmål Indikator Utfall 2018 Målvärde 
2018 Måluppfyllelse

n

Andelen 
ekologiska 
livsmedel

37% öka från 32% 116%
Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen 
matsvinn

11% minska från 
12% 108%

E-tjänster 1 öka från 1 100%Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun

Information 
på 
kommunens 
hemsida

71% 72% 99%

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan

Andelen 
miljöbilar 33% öka från 33% 100%

Antalet 
företag med 
mer än en 
anställd

227 fler än 262 86%

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet i 
kommunen

278 fler än 256 105%

Antalet 
företag totalt i 
Lekebergs 
kommun

968 fler än 983 99%

Arbetslöshet 4% inte öka från 
3,6% 89%

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivskli
mat och goda 
förutsättninga
r för arbete

Ungdomsarbe
tslöshet 7,5% inte öka från 

6,4% 91%

Andel av 
medborgarna 
som tar 
kontakt med 
kommunen 
via telefon får 
ett direkt svar 
på en enkel 
fråga

46% Öka från 46% 100%
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Nämndmål Indikator Utfall 2018 Målvärde 
2018 Måluppfyllelse

Andel av 
medborgarna 
som skickar in 
en enkel fråga 
via e-post får 
svar inom två 
arbetsdagar

80% Öka från 70% 114%

Värde 
medarbetarun
dersökningen 
(medel)

75 Öka från 80 93,75

Sjukfrånvaro 7% Minska från 
7% 100%

Nämnderna 
och styrelsen 
håller sin 
budgetram

4 271 tkr 0 tkr 100%

Miljödiplomer
ing av 
Lekebergs 
kommun

Ja Ja 100

Företagens 
bedömning av 
kommunens 
service

76 öka från 81 94%

Ranking av 
kommunens 
företagsklimat 
(svenskt 
näringsliv)

14 25 144

2 Verksamhet 

2.1 Administrativa avdelningen
Avdelningen har haft hög personalomsättning under 2018. Fem nya medarbetare har 
börjat under året, en del som vikarier och några då medarbetare gått vidare till andra 
jobb. Rekrytering är en utmaning då flera av yrkesgrupperna är bristyrken och 
svårrekryterade.

En ny funktion har tillsatts, teamledaren för Information Lekeberg, som också agerar 
projektledare i arbetet med förstudie kring Information Lekeberg.

Avdelningen har under 2018 haft en ganska hög frånvaro av olika anledningar. 
Sammantaget har det inneburit ett tufft år och tuffa prioriteringar.
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Arkivenheten är också en ny verksamhet som är ett samarbete i Sydnärke och har 
under året inlett sitt arbete och inledningsvis har mycket handlat om att hitta rutiner 
och arbetssätt. Stora steg har tagits kring Lekebergs arkiv och stora delar av arkivet 
har under året digitaliserats och/eller flyttats till bättre lokaler.

Avdelningen har arbetat med att jobba mer i team kring dom olika funktionerna inom 
administrativa avdelningen. Dels för att minska sårbarheten men också för att höja 
produktiviteten och kvalitet. Ett arbete som fortsätter under 2019 men där 
avdelningen kommit en bra bit på vägen.

Valet 2018 ansvarade administrativa avdelningen för och avdelningen avsatte en 
projektledare på 25 % för att leda arbetet och avsatte också resurser till andra 
projekt i kommunen (GDPR, informationssäkerhet osv).

Avdelningen har genomfört två projekt med pengar från utvecklingsmedlen. Ett 
gällande digitalisering av arkivhandlingar och ett för att automatisera 
anställningsprocessen i kommunen. Båda dessa har gått bra och ska avrapporteras till 
kommunstyrelsen i början av 2019. Avdelningen är också pilot för test av Teams (ett 
system som ersätter Skype) vilket sker i samarbete med Sydnärkes IT.

Administrativa chefen är ytterst ansvarig för ombyggnationerna och flytt av 
verksamheter i kommunhuset och detta har inletts under 2018. En hiss har satts in i 
entrén för att öka tillgängligheten, samt ombyggnationen av biblioteket, 
sammanslagning av IFO och en omlokalisering av kultur- och fritidsenheten.

2.1.1 Kommunikationsteamet
Arbetet med att utveckla kommunens närvaro i sociala medier har fortsatt under 
året. Kommunikationsteamet erbjuder stöd till verksamheter som vill starta upp egna 
konton. Den kommunövergripande sidan på Facebook har nått 1 000 gillare och 
kommunikationsteamet har tillsammans med personalavdelningen utbildats i att 
rikta annonser på Facebook för att ytterligare kunna sprida information om 
Lekebergs kommun.

Teamet tog fram ett förslag på internt skyltprogram som antagit av kommunstyrelsen 
och börjat implementeras. En hel del resurser har lagts på GDPR och att se till så 
bilder, hemsida, Facebook och annat informationsmaterial uppfyller de nya kraven.

Kommunikationsteamet har också påbörjat ett arbete med att sätta sig in i ett nytt 
EU-direktiv som snart börjar gälla. Direktivet handlar om att tillgängligheten på 
offentliga webbplatser behöver öka ytterligare för att alla ska ha samma möjligheter 
att ta del av samhällsnyttig information. En bildbank har köpts in för att underlätta 
hanteringen av bilder inom kommunen. Bildbanken kommer att integreras med 
Office-paketet och SiteVision (intranät och hemsida).

Inför sommarsäsongen lades mycket tid på turismen och flera trycksaker och 
annonser har tagits fram för att marknadsföra Lekebergs kommun som en 
turistdestination med fokus på naturturism.

Teamet har också haft en hög frånvaro framför allt pga. VAB och sjukfrånvaro vilket 
kraftigt påverkat teamets kapacitet under första delen av 2018. 
Kommunikationsteamet har också varit del av rekrytering till ett vikariat i höst.

Page 112 of 262



6

2.1.2 Nämnd- och utredarteamet
Inom kommunstyrelsen har arbetet med beredningsprocess varit i fokus och den har 
börjat sätta sig vilket har lett till en ökad kontroll på ärenden och flöden inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Den ökade ordningen är dock tidskrävande och tar 
mellan 4-7 timmar per vecka för ansvarig utredningssekreterare.

Även inom Socialnämnden och Kultur- och bildningsnämnden har en översyn och 
förändring av beredningsprocessen startats med kommunstyrelsen som 
utgångspunkt.

Ett omtag har påbörjats kring kommunens system för nämndadministration, Platina. 
En förvaltningsledare har utsetts och tid har avsatts, ca 15 % av en tjänst för att 
förvalta systemet. En gemensam grupp av förvaltningsledare från övriga 
sydnärkekommuner med Platina och fått i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan 
där förvaltningsorganisationens roller och ansvar förtydligas. En övergång till 
MeetingsPlus inleddes i slutet av 2018 och planeras helt vara klar i mitten av februari 
2019.

Utrymmet har under 2018 varit väldigt begränsat för utredningar då mycket av 
resurserna har varit uppbokade på arbetet med att skapa ökad ordning och på stora 
projekt.

De stora resurskrävande projekten har varit dels GDPR-projektet, där administrativa 
avdelningen bidrar med en projektledare på 25 % och en projektmedlem på ca 10 %. 
Dels ansvarar avdelningen också för valet 2018 och har avsatt en projektledare för 
det på 25 % utöver att hela avdelningen också utgör kommunens valkansli.

Under första halvåret gjordes ett stort arbete med att göra om processen för 
kommunens internkontroll. Projektet påbörjades redan under hösten 2017 men 
själva implementeringen av det nya arbetssättet har gjorts under 2018. 
Administrativa avdelningen har ett samordningsansvar för internkontrollen och har 
gett stöttning och vägledning till samtliga förvaltningar vid utformande av interna 
kontrollplaner samt uppföljning i systemet. Rutiner har utformats som innebär att de 
interna kontrollerna och uppföljningarna av dessa kommer att ske i samband med 
prognosrapporterna.

Ett omtag har också skett kring kommunens system för planering, genomförande och 
uppföljning; Stratsys. En förvaltningsgrupp har bildats med en förvaltningsledare för 
systemet och representanter finns från varje förvaltning. Dessa personer har 
genomgått utbildningar i systemet för att kunna stötta användare bättre. Det har 
också skrivits fram en förvaltningsplan där förvaltningsorganisationens roller och 
ansvar förtydligas. Ett nätverk med länets kommuner har också startats upp för att ta 
del av erfarenheter och kunskaper från varandra

2.1.3 Sydnärkes informations- och arkivenhet
Lekebergs kommun och administrativa avdelningen är värdkommun för den nyligen 
uppstartade arkivenheten kallad, Sydnärkes informations- och arkivenhet. Enheten är 
ett samarbete mellan Laxå, Askersund, Lekeberg och kommunalförbundet och har 
varit i full drift sen 9 april 2018. Samarbetet är i sin linda men hittills är reaktionerna 
och utfallet positivt.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens 
nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering. 
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Detta arbete kommer gradvis att öka då resurserna är fortsatt begränsade sett till 
behovet.

Lekeberg har genomfört ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial vilket 
både har effektiviserat arbetet och säkerställt informationen. Kommunens arkiv har 
flyttats till externa lokaler då det egna arkivet hade för stora brister för att 
handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras. Detta har hittills visat sig ha stora 
positiva effekter, som exempel har tidsåtgången vid återsökningar minskats radikalt.

En punktinsats har också genomförts för att digitalisera gamla handlingar och i början 
av året scannades en första del in och kommunstyrelsen har beviljat medel till att 
fortsätta arbetet och efter den insatsen beräknas ungefär hälften av kommunens 
arkivhandlingar vara digitaliserade.

2.2 Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen har arbetat för att uppnå målsättningen om 60 % andel av 
mottagna elektroniska fakturor och tyvärr har detta inte uppnåtts. Den analys som 
gjorts över detta är att andelen pappersfakturor ökat sedan tidigare och att 
avdelningen haft vakans på den tjänst som aktivt arbetar med detta. Inför 2019 
kommer dock sannolikt utfallet bli bättre. Dels syns redan nu en stor ökning av 
elektroniska fakturor, dessutom inträder ett nytt lagkrav under året om elektronisk 
fakturering till offentliga myndigheter. Utfallet för 2018 blev 52 %, vilket innebär att 
drygt hälften av kommunens leverantörsfakturor tas emot elektroniskt och detta är 
en liten ökning från föregående år med 2 %.

När det gäller målet att skicka elektroniska fakturor till kommunens kunder erbjuds 
det i dagsläget till kommunens barnomsorgskunder. Detta fakturor utgör den enskilt 
största debiteringsvolymen. Andelen kunder som vill ansluta sig ökar stadigt och 
utfallet 2018 blev 20 %, vilket är 6 % mer än förra året. Målet var att uppnå 20 %, så 
målet nås precis. Inför nästa år, så kommer kommunen även att möjliggöra 
elektroniska fakturor till andra målgrupper och då kommer förhoppningsvis andelen 
öka markant

2018 har varit ett speciellt år för ekonomiavdelningen. Avdelningen fick i samband 
med budgetåret 2018 ett tillskott om 0,5 tjänst, vilket tillsammans med finansiering 
från Sydnärkes IT-nämnd gjorde att ytterligare en förvaltningsekonom kunde 
anställas. Mycket efterlängtat och nödvändigt för förbättra arbetssituationen på 
avdelningen och kunna erbjuda bra stöd till förvaltningarna.

Under året valde två av avdelningens medarbetare att gå vidare till andra utmaningar 
under hösten. Nyrekrytering gjordes snabbt och i december var avdelningen fulltaliga 
igen, men på en liten avdelning så märks självklart detta extra mycket. Därför har det 
varit en tuff höst och arbetsbelastningen beräknas vara fortsatt hög tills 
bokslutsarbetet och räkenskapssammandraget för 2018 är avslutat.

I samband med personalförändringarna, omorganiserades ekonomiavdelningen. 
Detta innebär att avdelningen har gått från två ekonomiadministratörer till en, vilket 
är en följd av en rad digitaliseringsprojekt och att kraven från förvaltningarna har 
ökat på högre grad av kvalificerat ekonomstöd. Avdelningen består alltså nu av en 
ekonomichef, en ekonomicontroller, en redovisningsekonom, två 
förvaltningsekonomer och en ekonomiadministratör.
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Under 2016 och 2017 har arbetet pågått med att utveckla en fördelningsmodell 
avseende delar av Socialnämndens verksamheter. Detta är egentligen uppdelat i en 
intern och en extern modell. Den interna modellen är fastställd och förankrad sedan 
2017 och den externa modellen användes vid ramberäkningar för kommunen totalt 
och har visat sig fungera väldigt bra.

Andra projekt som krävt extra personella resurser från ekonomiavdelningen har varit 
införandet av komponentavskrivning, uppdatering av investeringspolicyn och 
uppdatering av ekonomisystemet. Även den ekonomiska utmaning som Lekebergs 
kommun fortsatt står inför och gör anspråk på fler beräkningar, analyser och 
långsiktiga strategier.

I övrigt har ekonomiavdelningen fullföljt sina uppdrag inom mål- och 
budgetprocessen, ansvarat för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker 
enligt god redovisningssed samt bistått med beslutsunderlag i syfte att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning.

2.3 Teknik- och serviceavdelningen
Inom avdelningen finns fyra huvuddelar; serviceenheten, lokalvårdsenheten, 
måltidsenheten och tekniska staben. I tekniska staben ingår även ansvaret för 
kommunens VA-verksamhet. Inom avdelningens ansvar ligger även skogsbruk, 
naturvård, miljösamordning, fordonsförvaltning och biståndshandläggning av 
bostadsanpassningsbidrag.

Teknik- och serviceavdelningen har genom sitt arbete bidragit till måluppfyllnad inom 
flera målområden. Fokus i måluppfyllnaden ligger på fullmäktigemålen "Attraktiv 
kommun som växer hållbart" och att det ska vara "Enkelt att bo och leva" i 
kommunen. När det gäller Kommunstyrelseförvaltningens mål så har avdelningen 
god måluppfyllnad inom alla målområden. Målet att kommunen ska bli 
miljödiplomerad är uppnått och i det arbetet har särskild vikt lagts vid att skapa 
bättre styrning, återvinningssystem och kemikaliehantering. Detta leder till att både 
avdelningens miljö- och klimatpåverkan blir mer positiv.

Tekniska staben har arbetat med uppgifter som skapar måluppfyllelse inom flera 
olika huvudmål. Måluppfyllelse har även nåtts genom försäljning av industritomter, 
arbete med detaljplanering och projektering av väg- och bostadsområden.

Måltidsenheten har jobbat aktivt med att nå målsättningen om "den väl 
sammansatta måltiden" och nått bra resultat. Såväl målen för matsvinn som för 
andelen ekologiska livsmedel har överträffats vilket innebär mycket god 
måluppfyllelse.

Lokalvårdsenheten bidrar genom sitt uppdrag till att skapa god fysisk arbetsmiljö i 
kommunens verksamhetslokaler. Trots svårigheter att över tiden kunna hålla 
tillräcklig bemanning, så har enheten lyckats med måluppfyllnaden.

Serviceenheten har bidragit till att flera av kommunens mål kan nås. Genom arbetet 
med allmän platsmark och våra grönytor så skapas en miljö där det är trivsamt och 
enkelt att leva.

2.3.1 Tekniska staben
Tekniska staben, som består av teknisk chef samt VA-/gatuansvarig tjänsteperson, 
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har under året arbetat med flera stora projekt, bland annat; VA-verksamhetsområde 
Vretavägen, detaljplan för ny väg i Lanna, detaljplan Sälven 1:39 och 1:41, utveckling 
av Fjugesta södra, pendlarparkeringar och ny dricksvattenledning mellan Örebro och 
Fjugesta. Utöver det så har verksamhet genomförts inom avdelningens olika 
ansvarsområden. Tillståndsärenden har handlagts och beslutats. Detta avser i 
huvudsak tillstånd till försäljning, informationsspridning och publika evenemang som 
t ex Augustimullret på allmän platsmark. Inom ramen för tillståndsärenden har även 
ett flertal ansökningar om parkeringstillstånd (handikapparkering) handlagts och 
beslutats. 

Ledning av det dagliga arbetet inom gata, VA och belysning pågår ständigt. I detta 
ingår planering, beställning och ledning av underhålls- och reparationsarbeten samt 
en stor mängd medborgarkontakter. Kraven på att snabbt besvara och att ge respons 
på medborgares frågor och synpunkter tar tid och kraft från annat arbete i den lilla 
och mycket slimmade organisation som tekniska staben utgör. Inom området 
"kommunens mark" har både försäljning av mark/tomter och förvärv av mark 
genomförts. Ett flertal lantmäteriärenden har också handlagts, bland annat 
fastighetsbildningar och lagfartsansökningar. Vidare har fastighetsdeklaration utförts 
enligt SKV direktiv. Möten med Samhällsbyggnadsgruppen, där teknisk chef är 
ordförande, har genomförts månadsvis sedan gruppen bildades på direktiv från 
kommundirektören. Arbetet har medfört ett ökat samarbete mellan främst teknik- 
och serviceavdelningen och de kommungemensamma förvaltningarna för miljö och 
bygg. Att personal från dessa tre organisationsenheter även under året har 
samlokaliserats i nya lokaler bidrar till ett ökat samarbete och ökad kvalité. 

Regional representation, där deltagande i E18-gruppen och Region Örebro län 
infrastrukturgrupp är två huvuddelar, har genomförts av teknisk chef. Inom ramen 
för detta har även dialog- och planeringsmöten genomförts med andra myndigheter, 
t ex Trafikverket. 

Miljösamordning är ett ansvarsområde där tekniska stabens delaktighet prioriterats 
ned på grund av otillräcklig kompetens och bristande tidsresurs. Sydnärkes 
Miljöförvaltning har istället under året varit delaktiga i kommunens miljöarbete, det 
största resultatet av detta är att kommunen lyckats med arbetet att bli 
miljödiplomerad. Ett fortsatt överlämnande av ansvaret för miljösamordning från 
tekniska staben till miljöförvaltningen är en förutsättning för bra kvalité och 
omfattning på framtida miljöarbete. Kompetensutveckling har genomförts inom 
området gatuplanering, gatuanläggning och gatuunderhåll, detta har möjliggjorts 
genom tilldelade utvecklingsmedel. Samtliga utbildningstillfällen har skett via 
Trafikverksskolan.

VA-verksamheten är en stor del av tekniska stabens verksamhet. Flera stora projekt, 
som t ex ny dricksvattenledning mellan Örebro och Fjugesta, utveckling av 
avloppsreningsverket i Fjugesta samt nya VA-verksamhetsområden, är verksamhet 
som kräver mycket tid och kompetens, främst av VA-ansvarig tjänsteperson. Inom 
VA-området är även den ständigt pågående verksamheten med reparationer, 
underhåll och nyinstallationer en stor del i arbetet. Den starka tillväxten med nya 
hushåll innebär såväl mycket administrativt arbete som tekniskt arbete i form av 
inkopplingar, kontroller och vattenmätarinstallationer. Under året har arbetet med 
att ta fram en ny ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) påbörjats. 
Det har även genomförts kontroller av vilka abonnenter som finns i systemen vid 
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Sydnärkes kommunalförbund relaterat till avdelningens uppgifter om vilka som finns 
fysiskt anslutna till det kommunala VA-nätet.

2.3.2 Serviceenheten
Serviceenheten består av två huvuddelar, beställd verksamhet i form av 
vaktmästeritjänster samt en uppdragsstyrd verksamhet för gata och park. Inom den 
beställda verksamheten har uppgifterna kunnat lösas på ett godtagbart sätt. Gatu- 
och parkverksamheten har utfört årligen återkommande verksamhet med gott 
resultat. Enheten har under året lagt extra fokus på kompetensutveckling av 
personalen. Under sommarperioden har extra resurser lagts på att upprätthålla 
standarden vid kommunens badplatser. En mängd utmaningar i form av 
nedskräpning, skadegörelse och trafikproblem ställde stora krav på enheten och 
övriga avdelningen. Chefen för serviceenheten har även ansvar för andra 
handläggningsområden, dessa är bostadsanpassningsbidrag, skogsbruk, naturvård 
och fordonsförvaltning. På grund av att chefstjänsten varit vakant under del av året 
har arbetet med delar av dessa området prioriterats ner och därmed blivit eftersatta. 
Enheten genererar ett överskott mot årets budget. Detta grundar sig i att enheten 
erhållit bidrag för flera av de säsongsanställda samt att rekrytering inte kunnat ske av 
vikarier i den utsträckning som var planerat. Till del har bristen på personal inneburit 
att uppgifter inte kunnat genomföras i tid eller med planerad och önskad kvalité.

2.3.3 Lokalvårdsenheten
Lokalvårdsenheten har, trots svårighet att bemanna med vikarier, löst ordinarie 
uppdrag enligt plan och med ett resultat som kunderna uppskattar. Enheten har även 
utfört tilläggsuppdrag i samband med nyetableringar och flytt av verksamheter 
mellan olika lokaler. Dialog förs ständigt med berörda "kunder" i syfte att nå optimal 
planering för alla parter och för att bemöta förändringar i t ex lokalanvändning och 
beläggning. Under året har enheten gjort översyn av allt material och inventerat 
faktiska kemikalier relaterat till kemikalieregistret. Kemikalier har även bytts ut där 
ett mer miljövänligt alternativ funnits att tillgå. Enheten har även deltagit i 
planeringsarbetet med nya skollokaler i kommunen. Ur arbetsmiljösynpunkt är det 
viktigt att utrymmen för lokalvård och materialval som ska vårdas blir rätt planerade 
och genomförda. Enheten, och främst enhetschefen, har haft stor del i arbetet för att 
kommunen ska kunna miljödiplomeras. Enheten har hög korttidsfrånvaro, främst på 
grund av VAB. Tyvärr har tillgången på vikarier varit begränsad vilket i sin tur bidragit 
till att enheten genererat överskott mot budget.

2.3.4 Måltidsenheten
Måltidsenheten består av två produktionskök och två mottagningskök. 
Produktionsköken tillagar måltider till skola, förskola, vård- och omsorgsboenden 
samt mattjänstlådor för brukare inom hemtjänsten. Måltidsverksamheten har 
genomförts med gott resultat. Detta framgår bland annat av den kundundersökning 
som enheten genomfört. Undersökningen har även gett resultat som kan nyttjas för 
framtida förändringar, detta är av stor vikt för att kunna optimera portionsstorlekar, 
smaker, måltidsutbud i syfte att minimera matsvinn och därigenom en sund 
kostnadsnivå för livsmedel. Enheten har gjort insatser för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön, detta bland annat genom investeringar i serveringsdiskar och 
maskinutrustning som medger en enklare och mer rationellt arbete. Investering i 
färsmaskin samt nya bleck möjliggör tillagning av köttbullar och biffar från grunden. 
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Enhetens strävan är att kunna tillaga all mat från grunden, något man hoppas klara 
redan under nästkommande år 2019. Samtliga medarbetare har genomgått 
ergonomiutbildning under året och medarbetarna har även fått formgjutna sulor till 
sina arbetsskor, en bra åtgärd för att undvika skador på grund av arbete på hårda 
golv. I likhet med lokalvården och serviceenheten så har även måltidsenheten 
deltagit i arbetet med planering inför det kommande skolbygget samt nytt 
tillagningskök för äldreomsorgen. Enhetschefen har deltagit i regionalt 
upphandlingsarbete avseende utensilier och storköksutrustning.

I samband med halvårsrapporten 2018 prognostiserade enheten ett kraftigt 
underskott avseende livsmedelsbudgeten. Detta som ett resultat av kraftigt ökade 
livsmedelspriser hos upphandlade leverantörer. Enheten, och hela teknik- och 
serviceenheten, ålades då sparbeting av kommundirektören för att kompensera den 
konstaterade prisökningen och i syfte att hålla budget. Såväl inom enheten som för 
några övriga områden inom avdelningens ansvar vidtogs åtgärder för att motverka 
det prognostiserade underskottet på livsmedel. Åtgärdsarbetet har fungerat väl och 
stor budgetdisciplin har visats från alla berörda, såväl chefer som personal. Enheten 
erhöll under året utvecklingsmedel för att utveckla kost- och receptdatabasen 
Mashie. Arbetet har genomförts väl och det medger ett framtida arbete med ökad 
kvalité och som samtidigt är mer rationellt.

2.4 Näringslivs- och utvecklingsenheten
Svenskt Näringsliv är en attitydundersökning som visar upplevelsen av att driva 
företag i kommunen. Den ger en bild av hur företagen ser på kommunen som "plats". 
Under 2018 klättrade Lekeberg till 14:e plats bland landets 290 kommuner.

Lekebergs kommun har 1014 företag varav 968 med sitt säte i Lekeberg. Närmare 
1000 företag på drygt 8000 invånare är en anmärkningsvärd hög siffra. Av dessa 968 
är 278 aktiebolag, 613 enskilda firmor och 33 handels- och eller kommanditbolag. 
Det finns 227 företag med fler än en anställd. 59 nya företag tillkom under 2018.

Lekebergs kommun har klättrat från plats 202 i rankingen år 2012 till plats 39 (2016), 
plats 26 (2017) för att under 2018 klättra till plats 14. Även det sammanfattande 
omdömet om näringslivsklimatet från både företagen och politikerna har ökat stadigt 
från 2011 och fram till 2016. År 2018 höjdes det sammanfattande omdömet om 
näringslivsklimatet med 0,25 till den högsta noteringen på 4,39. 4,39 var det sjunde 
bästa omdömet i Sverige.

SKL:s nationella mätning Löpande insikt av NKI (Nöjd-Kund-Index) är ytterligare en 
kvalitativ undersökning som Lekeberg deltar i. Mätningen visar hur företagen 
upplever den dialogen med kommunen i faktiska tillståndsärenden. Undersökningen 
ger inspel och verktyg i det fortsatta arbetet med att utveckla service, bemötande, 
information, effektivitet, rättssäkerhet m.m.

2018 har Lekebergs kommun fått ett mycket gott resultat på 76 på Nöjd-Kund-Index. 
I kommunens service till företagen är framför allt bemötande och handläggningstider 
viktiga. Dessa har betydelse för företagens etablering och möjlighet att expandera. 
Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever 
företagsklimatet i sin helhet. Resultatet av undersökningen visade dock att måtten 
effektivitet och tillgänglighet minskat något. Detta analyseras vidare och arbetet sker 
bland annat i samarbete med övriga kommuner inom Business Region Örebro (BRO).
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Fiberutvecklingen har också tagit stora kliv under 2018. Ett arbete för att uppnå 
tillräckligt hög anslutningsgrad i Lekeberg 1-projektet har genomförts genom 
informationsmöten, fiberombudsmöten och dialog med fiberombud och 
kommunmedborgare. Detta ledde till att sju orter inom ett större område, Lekeberg 
1, fick byggstartbesked och byggnationen i projektet startade under hösten 2018. 
Detta projekt planeras att färdigställas under första halvåret 2019. Här kommer även 
två mindre tilläggsområden att färdigställas. Det innebär att drygt 550 hushåll och 
180 arbetsställen erbjuds fiber.

Ett annat stort projekt, Lekeberg 2, kom igång på kommersiell grund där fyra 
områden bearbetades och anslutningsgrad uppnåddes i två av de fyra områdena, 
vilket i sin tur ledde till byggstartsbesked i dessa två områden. Dessa två områden 
omfattar drygt 300 hushåll. Byggnation startade hösten 2018 och går i mål första 
halvåret 2019. De två områdena som återstår har betydligt fler fritidshus och behov 
finns av fortsatt bearbetning alternativt annan lösning för områdena. Även här har 
kommunens roll varit möjliggörande och samordnande.

Lekeberg har 3820 hushåll varav 3143 hushåll har möjlighet till fiberuppkoppling idag 
(82 %). Den faktiska uppkopplingen uppmäts enligt PTS till 29 % på landsbygden och 
70 % i tätorter vilket ger ett snitt på drygt 51 % som är inrapporterat till PTS. Andelen 
med tillgång till bredband via fiber ökade kraftigt under senhösten och vintern 2018 
och utbyggnationen sker i hög takt även under våren 2019.

Utöver ovan nämnda har arbete skett för att få marknadsaktören att söka stödmedel 
för ett enskilt och avlägset område där kopparnätet kommer släckas ned under 
hösten 2019. Medel har beviljats marknadsaktör och upphandling för att söka hitta 
leverantörer som kan bygga pågår. Utmaning ligger i att avstånden är stora, 
byggnationskostnaderna höga och medlen begränsade.

Under året har arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet och 
företagandet fortsatt. Arbetet har utgått från en strategi att vara så närvarande och 
lyhörd för företagen som möjligt. Arbetet med strategier för tillväxt är i grunden 
företagen själva som äger, men kommunens näringslivsfunktion och tjänstepersoner 
agerar stöttande, matchande och skapar goda förutsättningar för tillväxt på en rad 
olika sätt. Näringslivsfunktionen arbetar efter fem M: som möjliggörare, 
mäklare/matchare, skapar meningsfulla mötesplatser med tydliga syften och mål i 
tillägg till kommunens roll som myndighetsutövare.

Näringslivet drar i hög grad nytta av egna kontakter såsom bank och rådgivare de har 
kontakt med på eget initiativ. Till kommunen vänder sig företag ofta i samband med 
tillväxtrelaterade frågor med ingång exempelvis i mark- eller lokalfrågor. Dessa 
kontakter tas i regel i samband med att de ska växa, utveckla något system eller 
investera i något. Utifrån dessa mark- och lokalfrågor initieras dialog kring 
tillväxtstrategi genom dialog och kontakt med näringslivschef som i sin tur matchar 
dem till aktörer i stödsystemet, dvs. exempelvis affärsutvecklare och rådgivare eller 
till olika tillväxtprogram, nätverk. Näringslivschefen arbetar för att matcha ihop 
företagare med aktörer utifrån behovsanalys som oftast sker i nära dialog. Detta 
grundar sig dock i att företagen kontaktar kommunen aktivt. Detta sker ofta reaktivt, 
men genom exempelvis Företagssafarin (möte mellan kommun och näringsliv) sker 
också ett proaktivt arbete.

Nio företagarfrukostar har genomförts under 2018. Som en följd av en strategisk 
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satsning på upphandling genomfördes en anbudsskola i maj 2018 i Företagarnas och 
Svenskt näringslivs regi, men på initiativ av Lekebergs kommuns näringslivschef. 
Anbudsskolan syftade till att öka kunskapen om lagstiftning och roller och ansvar i 
upphandlingsförfarandet. Detta är ett steg mot att utveckla arbetet kring 
upphandling.

Företagssafari har visat sig vara ett lyckat koncept för att nå ut till och vara befintligt 
näringsliv behjälpligt. Företagssafari är uppsökande verksamhet där 
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) och näringslivschefen besöker befintliga 
företag. Detta arbete är vårdande och genererar både ökad kunskap och förståelse 
om varandras roller, men utgör också en matchning och lotsning med kontakter 
vidare in i stödsystemet för rådgivning, kompetensutveckling, konsultcheckar, 
investeringsstöd, osv.

Ett antal företagsbesök har genomförts med uppehåll för valet under sommaren och 
tidig höst. Utöver företagsbesöken med KSO genomfördes också företagsbesök 
utifrån behov, efter kontakt med näringslivschef eller spontanbesök. Under våren 
genomfördes också en aktivitet i samverkan med Lekebergs sparbank och Svenskt 
näringsliv i syfte att uppmärksamma jobbskapare och vad som krävs för att 
företagsamheten ska blomstra, skapa fler jobb, tjänster, innovationer och sist men 
inte minst, en god välfärd. Turen startade i Fjugesta och ledde runt i kommunen till 
ett antal företagare där såväl politiker, tjänstepersoner, företagare och 
representanter från skolan deltog.

Utbildningsaktörer som exempelvis Örebro universitet har bjudits in till 
företagarfrukostar för möten mellan akademi och näringsliv vilket till exempel har 
genererat genomlysning av företags logistik. Projekt AI.MEE fortlöper i ett av 
Lekebergs produktionsbolag. Andra företagsstödjande aktörer som Almi, 
Coompanion, Drivhuset, Region Örebro läns näringslivsutvecklingssida m fl. har 
deltagit i företagsfrukostarna exempelvis inom ramen för temat möjligheternas 
frukost. Detta är ett exempel på hur man för dialog och fångar upp behov av 
utveckling av strategier för tillväxt. Dessa aktiviteter har skett på kommunens och 
näringslivschefens initiativ.

Kompetensutvecklingsprojektet Solo-Mikro-projekt där 450 företag deltar totalt i 
Mälardalen har fortsatt och några utbildningar har hållits i Lekeberg. 
Informationsinsatser kring kompetensutvecklingssatsningen i regionen har skett 
löpande och uppföljning sker inom ramen för Almis regi, detta för att se skillnaden 
före och efter utbildningsinsatserna. Något som vissa företag kanske tänker på och 
andra behöver hjälp med att identifiera i högre utsträckning.

Två starta-eget-träffar har ägt rum under året i Lekeberg och dessa har genomförts 
som gemensamma aktiviteter och där vi fört en dialog om utveckling av insatser. 
Lekebergs ekonomi, Lekebergs sparbank, försäkringsbolag och Lekebergs kommun 
har gemensamt planerat och genomfört insatser vilka i sig har varit lyckade. Starta 
eget-caféer har syftat till att sänka trösklar för besökare och vara ingången till dialog 
och samtal kring sin idé och sitt företagande. Därutöver har ett antal matchningar 
skett mellan potentiella företagare och rådgivare inne på Nyföretagarcentrum i 
Örebro. Under året har 59 nya företag startats i Lekeberg.

Skola – näringsliv- samverkan är oerhört viktigt för samhället. Ett arbete med detta 
initierades under året där samverkan sker med 4-6-lärare, 7-9-lärare, gymnasielärare, 
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studie- och yrkesvägledare och verksamhetsutvecklare i skolan. En företagarfrukost 
på temat har genomförts under hösten 2018 och planeras att följas upp under 2019. 
Regelbunden närvaro av skolpersoner vid företagarfrukostar och nätverksträffar är 
att bra för att bygga broar mellan skola och näringsliv.

Arbetet i det samarbetet inom Business Region Örebro (BRO) fortsätter och ger 
ringar på vattnet. Business Region Örebro är ett partnerskap mellan 11 kommuner i 
Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Degerfors kommun är på väg in i 
samarbetet. Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro arbetar med att 
stötta kommunernas arbete med näringslivsutveckling och skapar tillväxt genom att 
fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen. Här samverkar kommunerna 
inom fem insatsområden: Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer, inom 
investering och etablering, kommunservice (har bäring på NKI), 
kompetensförsörjning och näringslivsfrämjande utvecklingsarbete.

2.5 Personalavdelningen
Målsättningen att minska sjukfrånvaron i kommunen har uppnåtts 2018. 2017 var 
sjukfrånvaron 7,9 % jämfört med 2018 då utfallet blev 7,0 %.

Löneöversyn 2018 har genomförts med samtliga fackliga organisationer som har 
medlemmar anställda i Lekebergs kommun. Löneöversynen har föregåtts av 
genomförda lönesamtal, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. 
Lönekriterierna är kopplade till kommunens policy för medarbetarskap och ledarskap 
samt till mall för utvecklingssamtal.

En introduktionsutbildning för nyanställda chefer har genomförts under året som 
omfattar 16 utbildningstillfällen. Introduktionsutbildningen genomförs årligen, där 
etablerade chefer och vissa handläggare i kommunen erbjuds att delta i utbildningen. 
Utbildningen genomförs i samverkan mellan personalavdelningen, 
ekonomiavdelningen, administrativa avdelningen och Sydnärkes IT.

Utbildnings- och planeringskonferenser har genomförts under tre halvdagar samt ett 
tillfälle lunch till lunch med kommunens samtliga chefer. Under året har chefers 
arbetssituation och sjukfrånvaron särskilt uppmärksammats.

Genom ledning från personalavdelningen har kommunens chefer deltagit i 
samtalsgrupper, s.k. Reflekterande team. Cheferna har varit indelade i olika grupper 
som i ledning av personalspecialist från personalavdelningen diskuterat utifrån olika 
teman. Syftet har varit att stärka cheferna i det dagliga uppdraget. 
Personalavdelningen har sammanställt en rapport som visar på ett mycket gott 
resultat.

Under hösten 2018 har en lönekartläggning genomförts i syfte att analysera 
eventuella könsrelaterade löneskillnader inför löneöversyn 2019. Resultatet av 
lönekartläggningen kommer att kommuniceras med centrala samverkansgruppen, 
kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott i början av 2019.

Sjukfrånvaron för helåret 2018 har minskat marginellt i förhållande till 2017. 
Minskningen av sjukfrånvaron kan hänföras till första halvåret. Under andra halvåret 
har dock sjukfrånvaron ökat något. Ytterligare analysarbete pågår. Under 2018 har 
personalavdelningen tillförts en utökad resurs med 50 % som 
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rehabiliteringshandläggare. Resursen kunde utökas först under hösten 2018, pga. 
berörd handläggares andra åtaganden inom kommunen.

Under 2018 slutförde Lekebergs kommun i ett särskilt utvecklingsprojekt i samverkan 
med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftade till att förebygga stress och 
utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. Utvärderingen nationellt och i 
Lekebergs kommun visar på ett positivt resultat av projektet med minskad 
sjukfrånvaro.

Ett IT baserat system, KIA, för rapportering av tillbuds- och arbetsskaderapportering 
har införts. Utbildningar har genomförts för chefer och skyddsombud.

Personalavdelningen har som stödfunktion till förvaltningarna deltagit i 
rekryteringsarbetet av nya medarbetare. Av dessa har 12 rekryteringar avsett 
chefstjänster.

Under rekryteringen av IT-chef tillförordnades personalchefen som bitr. IT-chef 50 %, 
vilket påverkade personalavdelningens resurser under våren. Detta ledde till att 
personalavdelningen kunde tillsätta en extra heltidsresurs som personalhandläggare 
under hösten 2018.

2.5.1 Arbetsmarknads- och integrationsenhet
Målen för 2018 har inte riktigt nåtts. Detta beror på arbetslösheten bland 
utrikesfödda, vilket drar upp siffrorna för både totalt antal arbetslösa samt arbetslösa 
ungdomar. Att arbetslösheten stiger bland utrikesfödda är naturligt då Lekeberg 
under 2016, 2017 och 2018 har tagit emot relativt många nyanlända. Arbetslösheten 
bland utrikesfödda var i december totalt på 24,3 %. Motsvarande siffra för 2017 var 
25,7 % vilket visar att trots att många är relativt nya i Sverige och tidigt i sin 
etableringsplan så har arbetslösheten inte stigit i Lekebergs kommun bland 
utrikesfödda. I höstas visade AF resultat från Lekeberg att 78 % av de nyanlända gick 
vidare till arbete eller studier 6 månader efter avslutad etableringsplan. Denna siffra 
är hög i jämförelse med länet (ca 40 %) och riket (ca 43 %).

Arbetslösheten totalt låg på 4,0 % för Lekeberg i december 2018. Målet var 3,6 %. I 
länet ligger denna siffra på 7,4 % samt i riket på 7 %. Bland ungdomar låg 
arbetslösheten på 7,5 %, och där var målet 6,4 %. I länet ligger denna siffra på 9,5 % 
samt i riket på 8,7 % (statistik från Arbetsförmedlingen).

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) fokuserar sitt arbete mot de utsatta 
grupperna på arbetsmarknaden, vilka är ungdomar, långtidsarbetslösa och 
nyanlända. Under året har ett intensivt arbete skett med DUA-överenskommelse 
tillsammans med Arbetsförmedlingen (AF) riktad mot arbetet kring nyanlända, 
ungdomar och långtidsarbetslösa. DUA-överenskommelsen är riktad mot att fördjupa 
samverkan med AF samt andra aktörer som t.ex. SYV. I denna finns tre jobbspår 
beskrivna. DUAn gör gällande att AF kommer vara på plats varje fredag förmiddag i 
AMIs lokaler för att arbeta med individer och handledare från AMI. Samverkan med 
AF kring nyanlända har varit mycket framgångsrikt och under hösten hade Lekeberg 
enligt AF ett resultat på 78 % till arbete eller studier, sex månader efter avslutad 
etablering.

En vattendelare för alla, och särskilt för ungdomar, är om individen har en 
gymnasieutbildning eller inte. AMI arbetar genom DUAn tillsammans med AF för att 
ringa in målgruppens behov, göra individuella planer och matcha dem mot studier 
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eller arbete. Utbildningskontrakt är en viktig del här som tyvärr försvinner fr.o.m. den 
1/1 2019.

För ungdomar med social problematik är Coachingteamet en arena där bland annat 
arbete med avhoppare från gymnasiet samt andra ungdomar sker.

Verktyg som extratjänster och andra lönestöd för de över 25 är två bitar som AMI 
samverkar med AF om. Extratjänster är något AMI arbetat prioriterat med under 
2018. Vid årets slut hade kommunen 14 extratjänster igång.

AMI har sedan 2017 beviljats medel från FINSAM för att kunna bedriva ett 
mottagningsteam och coachingteam som reguljär verksamhet i kommunen. Dessa 
ska fokusera mot arbetslösa som står längst från arbetsmarknaden. Detta är ett 
projekt där kommunens tre förvaltningar samverkar med resurser kring 
kommungemensamma mål. Samordnare för detta har i uppdrag att koordinera 
resurserna i teamen och utveckla verksamheten. Under årets ansökan utökades 
budgeten för detta vilket möjliggör en kvalitetssäkring för AFs resurs i 
mottagningsteamet. Under året har mottagningsteamet även kompletterats med 
medverkan från vårdcentralen. Samverkan med boendestöd och 
biståndshandläggare har också utvecklats under året.

En skriftlig rutin arbetats fram tillsammans med IFO, för att fördjupa samverkan 
mellan enheterna och syfta till att öka möjligheterna för försörjningsstödstagare att 
komma i självförsörjning. Rutinen sjösattes i april 2018, och har utvärderats i 
oktober. Efter detta har rutinen förfinats ytterligare och det tidigare 
remissförfarandet mellan enheterna har ersatts med en utvecklingsplan för alla 
aktuella individer.

AMI har under året arbetat med 151 individer, vilket är rekordnivåer för 
verksamheten. Siffran kan jämföras med att under 2017 var samma siffra 100 
individer. Under året har 70 ärenden avslutats på AMI. Av dessa har 59 % gått till 
arbete eller studier. Det interna målet för enheten var 60 % för 2018.

Feriepraktikens förberedelser startade upp i januari. 59 ungdomar genomförde sin 
feriepraktik under sommaren. De flesta genomförde denna inom kommunens 
förvaltningar, men Sannabadet samt ideella föreningar tog också emot 
feriepraktikanter. Det pågår just nu en utredning om feriepraktikplatser ska anordnas 
externt under sommaren 2019.

I december 2018 genomfördes också två omgångar med praktikhandledarutbildning 
för anställda i kommunens verksamheter. Utbildningarna syftar till att öka kvalitén 
samt antalet praktikplatser i kommunens verksamheter. Praktiken är, förutom 
huvudsyften så som språkträning och arbetsvana, ett sätt för kommunen att arbeta 
med den framtida kompetensförsörjningen. Utbildningarna genomfördes med hjälp 
av utvecklingsmedel som Kommunstyrelsen beviljade för 2018. Totalt 30 anställda i 
förvaltningarna utbildades och ytterligare kursomgångar kommer genomföras igen 
under hösten 2019, då AMI beviljats utvecklingsmedel även för detta.

Under 2018 har Lekebergs kommun tagit emot 20 individer på anvisning. Det har 
varit ett intensivt mottagningsarbete kring dessa individer med bostadsanskaffning, 
etablering mot arbetsmarknaden och språk som huvudfokus. Ett projekt har pågått 
under 2018 med samverkan mellan kommun och civilsamhälle i syfte att skapa en 
samverkansmodell som utgångspunkt för arbetet med nyanländas kontaktvägar in i 
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samhället. Under året har även förberedelser för att starta arbetet med 
framtagandet av ett Arbetsmarknads- och Integrationspolitiskt program pågått. 
Starten på arbetet inväntar nu att ny chef för verksamheten kommer på plats.

En samverkan har skett med LeBo där ett arbete inletts för att underlätta för 
nyanlända kring ett boende. Studiebesök har genomförts i Laxå och LeBo har börjat 
arbeta utifrån en modell med inspiration från detta besök. AMI har som ambition att 
kunna genomföra en boskola i samverkan med LeBo. Ny VD för LeBo inväntas.

Arbetet i styrgrupp Integration har fortsatt under året. Styrgruppens syfte är att 
stödja det tvärsektoriella arbete som integrationsfrågorna innebär. Många frågor 
kring målgruppen ensamkommande har kunnat diskuteras här i syfte att undvika 
krockar mellan olika verksamheter i kommunen. Under året har det beslutats om ett 
tillfälligt stöd för ensamkommande gällande bidrag till bostad. Detta stöd har 
administrerats av AMI. Ett arbete med en gränsdragningslista mellan AMI och IFO har 
också pågått, detta är inte klart ännu.

Under senhösten beslutades att handläggningen av Glappet ersättningar ska övergå 
till IFO from 2019 med utgångspunkt från den rapport PWC gjorde under året.

2.5.2 Folkhälsoteamet
Eftersom folkhälsoenheten är en länsdelsgemensam resurs utgår verksamheten 
delvis från andra målsättningar än de som anges i Lekeberg. Enheten är ett kunskaps- 
och metodstöd till kommunernas verksamheter, vilket innebär att uppdraget är att 
stötta kommunerna i de aktiviteter som genomförs i syfte att nå måluppfyllelse.

Aktiviteter på länsdelsnivå

Den nya folkhälsoöverenskommelsen började gälla 1 maj. Processer för att 
aktualisera och analysera folkhälsoläget i respektive kommun har genomförts i syfte 
att prioritera folkhälsoområden både på kommun- och länsdelsnivå. Årets 
länsdelskonferens folkhälsa Omtag, famntag, klapp eller adjöss hölls i maj och hade 
ca 150 deltagare. Ett länsdelgemensamt program för Seniorfestivalen i Sydnärke har 
sammanställts och genomförts under den nationella fallkampanjsveckan. Sydnärke 
ungdomsråd har implementerats i ordinarie verksamhet och även utökats till att 
omfatta samtliga fem kommuner plus Sydnärke utbildningsförbund. Fyra av länets 
kommuner har gemensamt ansökt om och beviljats utvecklingsmedel för tidiga och 
samordnade insatser för barn och unga (TSI). Inom ramen för detta arbete har ett 
pilotprojekt planerats i syfte att främja rörelseglädje och öka den fysiska 
aktivitetsnivån hos barn med fetma och övervikt.

Aktiviteter i Lekeberg

Tre feriepraktikanter har under handledning från folkhälsoteamet genomfört en 
enkätundersökning kring ungas önskemål om fritidsaktiviteter, och utifrån denna 
arrangerat två aktiviteter under höstlovet. IFO har fått stöd i en fördjupning kring 
psykisk hälsa i två steg. Kultur och bildning har utsett en ANDT-samordnare, och 
uppdragsbeskrivning för denna har tagits fram. En kommunövergripande 
handlingsplan för Våld i nära relationer har tagits fram och är på väg upp för beslut. 
Örebro läns idrottsförbund har bistått Coachingteamet i att ta fram ett material kring 
kost och motion för deltagarna. Den årliga seniordagen Peppar peppar hölls i oktober 
månad i samverkan med civilsamhället.
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3 Ekonomi 

 Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr)

Kommunledningen 14 011 13 161 850

Varav oförutsett och 
utvecklingsmedel

4 145 3 547 598

Administrativa avdelningen 14 664 14 352 312

Ekonomiavdelningen 20 188 19 796 392

Teknik- och serviceavdelningen 28 567 26 196 2 371

Näringslivs- och 
utvecklingsavdelningen

2 523 2 742 -219

Personalavdelningen 8 433 7 868 565

SUMMA Kommunstyrelsen 88 386 84 115 4 271

Resultat KS exkl. oförutsett/utv. 
Medel

84 241 80 568 3 673

VA-verksamheten 0 53 -53

3.1 Kommunstyrelseförvaltningen
Årets resultat för Kommunstyrelseförvaltningen landar på ett överskott med 
4 271 tkr.

Om man bortser ifrån KS oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. VA-
verksamheten gör ett underskott med 53 tkr.

Prognostiserat resultat i prognos 3 (t o m oktober 2018) var ett överskott om 
1 600 tkr. Främsta anledning till differensen mellan prognos och resultat är överskott 
för icke förbrukade utvecklingsmedel, utfall för teknik- och serviceavdelningen, då 
vidtagna besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än prognostiserat samt att 
det har varit svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier.

3.1.1 Kommunledningen
Kommunledningen redovisar ett överskott med 850 tkr.

Ca 600 tkr av överskottet avser oförutsedda kostnader och ej förbrukade 
utvecklingsmedel. Kommunledningen gör således ett överskott med ca 250 tkr, vilket 
främst beror på överskott inom revisionsverksamheten och ej förbrukade 
kapitalkostnader.

3.1.2 Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen redovisar ett överskott med 312 tkr.

Avdelningen består av många delar där den administrativa avdelningen isolerat 
lämnar ett underskott om ca 400 tkr. Dock visar underliggande verksamheter så som 
arvoden, valnämnd, telefoni, lokalutredning och försäkringar ett överskott, vilket gör 
att avdelningen totalt sett går med överskott.
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3.1.3 Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott med 392 tkr.

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de gemensamma nämnderna och förbunden redovisar tillsammans ett överskott 
om ca 350 tkr. Ekonomiavdelningen isolerat redovisar ett överskott om ca 200 tkr, 
vilket har sin största förklaring i vakanser på avdelningen.

Färdtjänstverksamheten lämnar ett underskott om ca 150 tkr, vilket beror på att fler 
använder sig av färdtjänst men också att resorna blivit dyrare. Budgeten 2018 var 
korrigerad med ca 400 tkr, så det är en väldigt stor kostnadsökning och diskussioner 
pågår med Region Örebro både om detta och uppföljning och samarbete. Initiativet 
har tagits av ekonomichefsgruppen i länet.

3.1.4 Teknik- och serviceavdelningen
Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett överskott med 2 371 tkr.

Huvudorsaken till överskottet är försenade investeringsprojekt som resulterar i icke 
förbrukade kapitalkostnader, vakanta tjänster (svårigheter att få in vikarier) samt 
ökade intäkter i form av statliga bidrag.

Teknisk administration lämnar ett överskott på ca 340 tkr vilket främst beror på en 
vakant chefstjänst.

Inom Gata och väg redovisas ett överskott på ca 450 tkr. Även här beror det på 
försenade investeringsprojekt som resulterar i icke förbrukade kapitalkostnader. 
Såväl väghållning (ca -600 tkr) som belysning (ca -200 tkr) har genererat ett 
underskott.

Fordonsförvaltning, Skogsvård och Naturvård genererar ett underskott om ca 150 tkr. 
Detta beror främst på höga kostnader för fordonsförvaltningen och minskade 
intäkter från skogsbruket.

Måltidsenheten redovisar ett överskott om ca 600 tkr. Detta beror främst på högre 
intäkter än budgeterat och att enheten varit underbemannad stor del av året. Det 
har varit svårt att rekrytera vikarier vilket gör att personalkostnader lämnar ett 
överskott. Trots att enheten totalt sett gör ett överskott så har 
livsmedelskostnaderna genererat ett underskott på ca 850 tkr.

Serviceenheten gör ett överskott på ca 800 tkr vilket delvis beror på vakant tjänst, 
svårigheter att få vikarier samt ökad intäkt genom statliga bidrag.

Lokalvårdsenheten gör ett överskott på ca 250 tkr på grund av svårigheter att 
anställa vikarier.

3.1.5 Näringslivs- och utvecklingsenheten
Näringslivs- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott med 219 tkr.

Med anledning av utebliven återbetalning från en fiberleverantör om 490 tkr 
resulterar detta i ett underskott för enheten. Fordran är inte avskriven och ett 
intensivt arbete med att få kontakt och respons kring den uteblivna återbetalningen 
har pågått under ett och ett halvt års tid.
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3.1.6 Personalavdelningen
Personalavdelningen gör ett överskott med 565 tkr.

Överskottet handlar främst om att de medarbetar- och ledarutbildningar som varit 
budgeterade för inte har förbrukats i motsvarande mängd och att kostnaderna delvis 
bokförts under 2017, ca 100 tkr. Dessutom uppvisar även den gemensamma 
löneenheten i Kumla ett överskott om ca 140 tkr, detta överskott är ett resultat från 
återbetalning gällande 2017. Dessutom finns ett överskott inom 
personalavdelningens egen verksamhet om ca 130 tkr, gällande kapitalkostnader. 
Vidare visar även bemanningsteam, fackliga kostnader och folkhälsoutskottet på ett 
överskott.

3.1.7 VA-verksamheten
VA-verksamheten redovisar ett underskott om 53 tkr.

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. Verksamheten består av flera underliggande delar, varav 
kapitalkostnader utgör ett överskott om ca 2 600 tkr, vilket beror på fördröjning av 
investering gällande Örebrovatten. I övrigt redovisar tjänsteköp och nedskrivningar 
ett underskott om ca 2 200 tkr. Intäkter för konsumtionsavgifter blev ca 450 tkr lägre 
än budgeterat.
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§25 - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018 (KS 19-
67)
Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse för 2018 beskriver de stora händelserna för Kommunstyrelsens 
verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %. Fyra av de uppsatta nämndmålen nås 
helt, och två nås delvis.

Ekonomiskt gör Kommunstyrelsen ett överskott med 4 271 tkr. Om man bortser ifrån KS 
oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. Prognostiserat resultat i prognos 3 (t o 
m oktober 2018) var ett överskott om 1 600 tkr. Främsta anledning till differensen mellan 
prognos och resultat är överskott för icke förbrukade utvecklingsmedel, utfall för Teknik- och 
serviceavdelningen, då vidtagna besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än 
prognostiserat samt att det har varit svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier.

VA-verksamheten gör ett mindre underskott om 53 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018 - (KS 19-67-1)
 Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen - (70114)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (1)

Dnr: KS 18-620

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2019

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 4 038 tkr till olika 
utvecklingsprojekt 2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 856 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen 
den 12 mars 2019 föreslås följande ansökning att beviljas: 

- Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 575 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

- Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Utvecklingsmedel 2019
– Ett mer effektivt sätt att använda lärarnas arbetstid 
för ökad kvalitet i undervisningen till en totalt sett 
mindre personalkostnad

Sammanfattning 
Med denna ansökan söker vi utvecklingsmedel för att genomföra ett projekt (i form av en 
pilot på 7-9) under 2019-2020 med målsättningarna att öka kvaliteten i undervisningen, 
förbättra arbetsmiljön och totalt sett minska de löpande personalkostnaderna. 

Projektet innebär ett införande av en ny personalkategori i skolan, i denna pilot kallad 
”mentorsassistent”. Syftet med den nya rollen är att den ska generera mer undervisningstid 
till lärarna och därmed en ökad kvalitet i undervisningen samt en förbättrad psykosocial 
arbetsmiljö. Det ekonomiska målet är relativt sett minskade löpande personalkostnader 
fr.o.m. läsåret 20/21 jämfört med utfallet 19/20. 

Vår hypotes är att detta på lång sikt skulle ha en rad positiva effekter för såväl elever och 
lärare som för Lekebergs kommun. 

Det långsiktiga målet är att Lekbergs kommun ska behålla utbildade lärare och attrahera 
nya för detta bristyrke i Sverige. Ett annat långsiktigt mål är att Lekebergs går i bräschen för 
ny yrkesutbildning inom den regionala yrkesutbildning i region Örebro där kommunen är en 
av samverkansparterna. Ambitionen är också att samarbeta med Örebro universitet för att 
skapa en akademisk uppföljning av ”piloten”. 

Piloten är tänkt att organiseras genom en projektgrupp bestående av rektor, 
verksamhetsutvecklare, lärare, resursperson samt representant från universitetet. 

Pilottid: April – juni -20, med delrapport i augusti och december och slutrapport i juni -20

Mer info: Se tidplanen längre ner i denna ansökan.
               

Behov
Att vara lärare idag innebär så mycket mer än att vara lärare i det ämne som läraren är 
utbildad inom. Dokumentation, möten, mentorskap, kontakter med vårdnadshavare och 
allehanda praktisk hjälp till elever under skoldagen är bara några exempel på vad lärare gör 
dagligen, utöver sin undervisning. 

Lärarna vill, och bör, få ägna sig åt det de är allra bäst på; nämligen att undervisa. Behovet 
av mer undervisningstid för en ökad måluppfyllelse när det gäller resultat och trygghet för 
eleverna, samt en förbättrad psykosocial arbetsmiljö, har diskuterats under hösten 2018 
och ligger till grund för denna pilot.

För att skapa mer undervisningstid till lärarna skulle ”mentorsassistenterna” överta 
arbetsuppgifter som inte är lärarspecifika eller av pedagogisk karaktär.
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Syfte
Syftet med piloten är att pröva om hypotesen att införandet av mentorsassistenter kan leda 
till att lärarna får mer tid till att undervisa och därmed öka måluppfyllelsen när det gäller 
resultat och trygghet för eleverna. Syftet med piloten är också att undersöka om lärarnas 
psykosociala arbetsmiljö kan förbättras och att de ekonomiska resurserna kan användas 
mer effektivt.

Resultat
Enligt vår hypotes skulle införandet av mentorsassistenter medföra följande:

 Ökad undervisningstiden för lärarna skapar en högre måluppfyllelse 
 Ökad trygghet för eleverna
 Förbättrad psykosociala arbetsmiljö
 Bättre förutsättning för att behålla utbildad personal och främja nyrekrytering 
 Etablerandet av en långsiktig och hållbar kvalitet i och för Lekebergs skolverksamhet
 Lägre kostnader enligt nedan:

I nuläget beräknas en lärare undervisa 1080 minuter i veckan. I och med införandet av 
mentorsassistenter beräknas lärarnas undervisningstid kunna öka till 1200 minuter i veckan 
vilket motsvarar 2 heltidstjänster. Månadslönen för en lärare idag är ca 40 000 kronor vilket 
på två heltidstjänster blir 80 000 kronor. Vid beräkning på två mentorsassistenter med en 
lön på 27 500 i månaden hamnar månadskostnaden istället på 55 000 kronor i månaden. 
Att anställa två mentorsassister istället för två lärare skulle alltså generera 25 000 mindre i 
kostnader per månad, vilket på ett år blir 300 000 kronor i besparing. 

Tidplan Aktivitet

April -19 Planera, kartlägga, ta fram kravspecifikation, rekrytera samt projektanställa en 
”mentorsassistent” (inte två som förra ansökan räknade på).

Maj-augusti Introduktion av ”mentorsassistent” parallellt med delvis utfasning av 
”lärartjänst”.

Augusti Delrapport 1 för att kvalitetssäkra projektets fortsatta utveckling och ekonomi 
utifrån hypotesen/målet ovan: Ökad kvalitet i undervisningen, bättre psykosocial 
arbetsmiljö och totalt sett minskade personalkostnader jämfört med 
utgångsläget.

Augusti-
december

Genomförandefas steg 1 (uppföljning, analys och löpande justeringar)

December Delrapport 2 utifrån hypotes/målbild (bättre kvalitet, arb.miljö och ekonomi)

Januari-juni-20 Genomförandefas steg 2 (uppföljning, analys och löpande justeringar)

Juni Slutrapport utifrån hypotes/målbild (bättre kvalitet, arb.miljö och ekonomi)
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Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan 
ytterligare kostnader för 
vht?

Ytterligare kostnader 
(kr)

Löne- och 
vikariekostnader för 
personal i piloten 500 000 Nej Nej
Resursplaneringsmodul 
(en ny modul i stratsys)
Konsult- och 
licenskostnader 50 000 NEJ

JA
 

(användarlicenskostnad)
Samarbete med 
universitetet 5 000 Nej Nej
Omvärldspaning i form 
av studiebesök 20 000 Nej Nej

OBS: 

 Denna ansökan har reviderats efter möte mellan kommundirektör, personalchef, 
ansvarig rektor och verksamhetsutvecklare den 18/2. Revideringen landade i ett 
tydliggörande av projektets hypotes, tillika syfte och mål, som är: ökad kvalitet i 
undervisningen, bättre psykosocial arbetsmiljö och totalt sett minskade 
personalkostnader för 7-9. Om och hur långt personalkostnadsminskningen kan 
genomföras redan under ht-19 är en osäkerhetsfaktor som kommer att redovisas i en 
delrapport i augusti och december. I och med att projekttiden löper över ett helt läsår 
(många speciella och tidskrävande arbetsuppgifter ligger på vårterminen) så är 
bedömningen att alla osäkerhetsfaktorer minimeras och att hypotes/målbild kan 
implementeras fullt ut till läsåret 20/21.

 Denna reviderade ansökan innebär också (jämfört med version 1) att starten av 
projektet senareläggs och förlängs, att projektet ansöker om en mentorsassistent 
istället för två och att denna ansökan kompletteras med införandet av en digital 
resursplaneringsmodul (tidigare kallad rektorsplaneringsmodul). 
Resursplaneringsmodulen är ett verktyg för rektor att planera sin skolorganisation på 
ett resurseffektivt sätt. Verktyget ger rektor en snabb överblick över budget, personal, 
lärarbehörighet och tjänsteplanering. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Tomas Andersson Jan-Åke Stolt Karlsson

Förvaltningschef Rektor Handläggare
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Utvecklingsmedel 2019 (tkr) Förv/Avd Kontering Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2019 5894 1/133015

Beslutade ansökningar 2019

Kompetensförsörjningsstrategi -225 KSF/Pers.avd 15/130539/251 Avser 0,4 tjänst 190101-191231

Ökad service till medborgarna, IL -450 KSF/Adm.avd 121/1400141/252 Avser 1,0 tjänst 190101-191231

Förstudie kring intranät KSF/Adm.avd 12/13091/259 Avser 1,0 tjänst i 5 månader, 250 tkr

Kompetensutv Serviceenheten -118 KSF/ToS 137/970/260 Utbildningar

Effektivare planering förskola/fritids -300 KUB 2/491/261 Konsulttjänster, inköp och installation

Ansökan från Socialförvaltningen -1237 SON akt 574-584 Utbildningar, digitalisering     (KS 181218)

AMI, praktikhandledarkurs forts 2019 -271 KSF/AMI 152/6101/253 (KS 181218)

Eff av skolskjutsverksamhet, KUB -750 KUB 2/491/262 Upphandling, konsultation    (KS 181218)

Vidareutv av e-tjänst försörjningsstöd, IFO -150 SON/IFO 5308/559/264 KS 1901

Genomförande av kollegiala samtalsgrupper -200 KSF/Pers.avd 15/130539/265 KS 1901

Utbildning i familjebehandling med KBT -75 SON/IFO 5308/559/266 KS 1901

Matsvinnsprojekt -262 KSF/ToS 136/495/267 Avser 0,5 tjänst

Kvar efter beslutade ansökningar 1856

Nya ansökningar 2019 Kommentarer:

Mentorsassistenter KUB 575 KUB 2/491

Kvar efter nya ansökningar 1281
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§26 - Beslut om 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 4 038 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 856 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 12 
mars 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 575 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Yrkanden

Johan Niklasson (C), Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande 
förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (70181)
 Ansökan utvecklingsmedel mentorsassistenter - (70111)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 1903 - (70265)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (2)

Dnr: KS 19-103

   

Lönekartläggning 2018

Ärendebeskrivning
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren årligen genomföra en lönekartläggning. 
Kartläggningen syftar framförallt till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
skillnader i lön mellan kvinnor och män.
Resultatet av hela kartläggningen ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män i lika arbeten, i likvärdiga arbeten och i högre värderat och lägre 
lönesatt kvinnodominerat arbete. Lönekartläggningen utgör också en av de aktiva 
åtgärderna som arbetsgivaren ska genomföra kontinuerligt för att arbeta 
förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och att jobba för allas 
lika rättigheter och möjligheter.

1 Bakgrund
1.1 Kartläggningen
Arbetet med kartläggningen är indelad i fyra steg:

 Granskning av lönepolitiken - granskning av skrivningar och kommunens 
tillämpning av avtal och styrdokument gällande lönesättning och 
anställningsvillkor.

 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter - vilka medarbetare som utför 
arbeten som är att betrakta som lika respektive arbetsuppgifter som är att 
betrakta som likvärdiga och därför ska jämföras lönemässigt i analysen.

 Analys av löneskillnader - analys av löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför arbetsuppgifter som är att betrakta som lika samt mellan 
kvinnodominerade grupper av medarbetare och icke kvinnodominerade som 
är att betrakta som likvärdiga.

 Upprättande av handlingsplan – i det fall analysen visar osakliga 
löneskillnader. 

1.2 Arbetsvärdering
För att kunna värdera och bedöma arbetsuppgifter inom ett yrke (enl. ovan -
kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter) används en modell som är utvecklad 
av Arbetslivsinstitutet. Utifrån 10 faktorer med 5 nivåer inom varje faktor bedömer 
man de krav som arbetsuppgifterna ställer på medarbetaren. I 2018-års kartläggning 
har 58 grupper bedömts vilket innebär att 580 ställningstaganden görs vid 
arbetsvärderingen. 

Tillsammans med faktorerna tittar man på MIA - Marknad, Individ, Arbete och hur 
dessa påverkar värderingen. Medarbetare med svåra och mera komplexa 
arbetsuppgifter bör ha en högre lön än medarbetare med lättare arbetsuppgifter. 
Men det finns mer som påverkar lönen än endast arbetsuppgiftens svårighetsgrad ex. 
medarbetarens prestation och marknaden. I kriteriet svårighetsgrad har det också 
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tagits hänsyn till om rollen innebär att man är ensam om sina arbetsuppgifter och 
ansvaret för dessa i kommunen, vilket fallet ofta är i en liten kommun som Lekeberg.

Resultatet av värderingen ska analyseras genom att titta på löneskillnader i 
grupperna ”Lika arbete”, ex gruppen undersköterska. 
Analysen fortsätter sedan med ”Likvärdigt arbete”. Här tittar man på skillnaden 
mellan grupperna, t.ex. mellan barnskötare och IT-specialist som ligger inom samma 
”box” för att de har fått samma värdering. Här tittar man på om det finns grupper av 
kvinnodominerat arbete som har högre värdering men lägre lön än grupper av icke 
kvinnodominerat arbete. 
För både ”Lika arbete” och ”Likvärdigt arbete” ska löneskillnaderna kunna förklaras 
uteslutande med andra förklaringar än kön och med sakliga argument.  

2 Analys
I år har 25 grupper som är könsblandade i ”Lika arbete” analyserats medan 80 
analyser har genomförts för ”Likvärdiga arbeten”.   

Enligt analysen för ”Lika arbete” i 2018-års lönekartläggning finns inga osakliga 
löneskillnader för dessa grupper. 

Inte heller i analysen för ”Likvärdigt arbete” återfinns några osakliga löneskillnader 
mellan män och kvinnor. 

Analyserna 2018-års lönekartläggning medför därför att det inte finns ett behov av 
att upprätta en handlingsplan.

3 Slutsats
I 2018-års kartläggning analyseras de medarbetare som var tillsvidareanställda den 1 
oktober 2018.  Lönekartläggningen är ett levande dokument som hela tiden 
förändras i takt med att arbeten, organisation och befattningar förändras. I grunden 
är syftet att Lekebergs kommun strävar efter jämställdhet även i lönesättningen 
genom att kartlägga lönestrukturen i kommunen och för att ha ett bra verktyg i 
lönebildning och löneöversynsarbetet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen för 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Linda Calson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §27

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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§27 - Lönekartläggning 2018 (KS 19-103)
Ärendebeskrivning
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren årligen genomföra en lönekartläggning. 
Kartläggningen syftar framförallt till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i 
lön mellan kvinnor och män.
Resultatet av hela kartläggningen ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män i lika arbeten, i likvärdiga arbeten och i högre värderat och lägre lönesatt 
kvinnodominerat arbete. Lönekartläggningen utgör också en av de aktiva åtgärderna som 
arbetsgivaren ska genomföra kontinuerligt för att arbeta förebyggande och främjande för att 
motverka diskriminering och att jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 14:50.
Sammanträdet återupptas kl. 15:00.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2018 - (70016)
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Digitalisering av arkiv

Ärendebeskrivning
Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt 
från kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg.

1 Bakgrund
Från att ha behövt stå och leta i en gammal och dålig arkivlokal i ibland flera timmar 
till att enkelt söka i digitaliserat material. Detta sparar mycket tid och förbättrar 
arbetsmiljön. Det leder också till bättre beslutsunderlag för politiken då det blir 
enklare kan få med äldre men ofta relevant information. Lekeberg har ett unikt arv av 
arkiverad information som kommunen behöver säkerställa bevarandet av men detta 
handlar lika mycket om att frigöra tid och få en mer effektiv och säkrare hantering av 
information. Målsättningen med projektet var att uppfylla;

 Externa behov för att möta medborgare, media och andra intressenter där 
tillgänglighet är en grundförutsättning.

 Interna behov för att effektivisera arbetsflöden men även för att skapa 
förutsättningar för ökad transparens.

2 Analys
Under hösten år 2017 påbörjades ett arbete med digitalisering av arkiv inom befintlig 
budget och i ett andra steg ansöktes det om medel för att digitalisera ytterligare 75 
hyllmeter. Samtidigt pågick ett arbete att flytta arkivhandlingarna från kommunens 
undermåliga lokaler till en extern leverantör med lokaler anpassade för att 
säkerställa det långsiktiga bevarandet. Detta projekt var en del av ett långsiktigt 
arbete med strategier och mål för digitalisering, digitalt bevarande samt främja 
synergier mellan de olika verksamheter som är engagerade i processerna för 
digitalisering och som kan dra nytta av fortsatt arbete med digitalt bevarande av 
information.

3 Slutsats
Det material kommunen har skannat kommer utvalda medarbetare på administrativa 
avdelningen åt från sin dator vilket innebär att projektet har effektiviserat 
återsökningar och tillgängligheten kraftigt. Det är mer träffsäkert då det genom åren 
har försvunnit en del handlingar och nu när materialet är tillgängligt digitalt kan 
medarbetare enkelt se när något saknas vilket frigör tid framför allt för den 
administrativa avdelningen men ger också en högre service då kommunen snabbt 
kan ge svar till medborgare och medarbetare.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Cecilia Lindström
Kommundirektör Handläggare
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1 Bakgrund
Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt 
från kommunstyrelsen. Detta är en slutrapport om hur de beviljade medlen används.  
Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. 

Syftet med digitaliseringsprojektet var att;

 Effektivisera återsökning av information
 Göra processen mer kostnadseffektiv
 Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt perspektiv
 Bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet
 Säkra medborgarnas lagstadgade rätt till insyn och för forskningens behov
 Frigöra tid för administrativ avdelningen
 Snabbare hantering av utlämnanden
 Bättre service och kundnöjdhet

Från att ha behövt stå och leta i en gammal och dålig arkivlokal i ibland flera timmar 
till att enkelt söka i digitaliserat material. Detta sparar mycket tid och förbättrar 
arbetsmiljön. Det leder också till bättre beslutsunderlag för politiken då det blir 
enklare kan få med äldre men ofta relevant information.

2 Behov
Under hösten år 2017 påbörjades ett arbete med digitalisering av arkiv inom befintlig 
budget och i ett andra steg ansöktes det om medel för att digitalisera ytterligare 75 
hyllmeter. Samtidigt pågick ett arbete att flytta arkivhandlingarna från kommunens 
undermåliga lokaler till en extern leverantör med lokaler anpassade för att 
säkerställa det långsiktiga bevarandet.

Kommunen har flyttat i stort sett alla handlingar till ett externt arkiv. Resterande 
kommer flyttas i början av år 2019. Lekeberg har ett unikt arv av arkiverad 
information som kommunen behöver säkerställa bevarandet av men detta handlar 

Gamla arkivlokalen Den nya arkivlokalen
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lika mycket om att frigöra tid och få en mer effektiv och säkrare hantering av 
information. 

 Externa behov för att möta medborgare, media och andra intressenter där 
tillgänglighet är en grundförutsättning.

 Interna behov för att effektivisera arbetsflöden men även för att skapa 
förutsättningar för ökad transparens.

3 Mål och genomförande
Målet med detta digitaliseringsprojekt var att verksamheter, samlingar och arkiv i 
ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för anställda 
och allmänheten. Administrativa avdelningen med Sydnärkes arkiv- och 
informationshanteringsenhet i spetsen samlar, bevarar och tillgängliggör arkiv och 
kulturarvsinformation.

4 Utfall efter projektet
Nu har enheten digitaliserat (skanna) in det mest användbara och efterfrågade av 
kommunens arkivhandlingar, vilket i sig är en del i en samordnad digital 
informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt 
långtidsbevarande av arkiv. 

55%
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Inskannat Kvar att skanna Ej aktuellt att skanna
0%

10%

20%
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Digitaliseringsprojektet

Genom hela processen hanteras de juridiska frågor som är kopplade till digitalt 
bevarande och informationssäkerhetsperspektivet beträffande konfidentialitet, 
tillgänglighet, riktighet och spårbarhet, detta ska vara en naturlig och självklar del 
under digitaliseringsarbetet.

Den ursprungliga planen var att kommunen skulle registrera de skannade filerna med 
tillhörande index i Platina, projektet insåg snabbt att detta inte var nödvändigt. Det 
digitaliserade materialet finns tillgängligt på den administrativa avdelningen men 
istället för det dubbelarbete registrering i Platina innebär avvaktar kommunen det 
kommande e-arkivet och kommer föra in filerna direkt i det. 
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Projektet för att upphandla och implementera e-arkiv har dock försenats på grund av 
att SKLs ramavtal överprövats och handlagds av förvaltningsrätten sedan början av 
maj. 

4.1.1 Tillvägagångsätt 
Det huvudsakliga målet med utvecklingsmedlen var att digitalisera de ärenden som 
registrerades i kommunens tidigare ärendehanteringssystem WINÄSS mellan år 
1995-2010. För att digitaliseringsprojektet skulle få en bra grund att stå på inleddes 
allt med att skanna ett urval av handlingar som speglar de två olika svårighetsgrader 
av skanningen. Målet med detta var att arbeta fram en så korrekt prisbild som 
möjligt till framtida skanningsprojekt och med detta lyckades bra. Tack vare detta 
kunde kommunen pressa kostnaderna och digitalisera mer material än planerat. 
Förutom de i WINÄSS registrerade ärendena så kommer kommunen satsa på att 
digitalisera personalakter, komvuxbetyg, Kommunfullmäktiges protokoll med 
tillhörande handlingar mellan år 1985-1994. 

Det skannade materialet kommer till en början fortsatt arkiveras i det externa arkivet 
hos Nobeli Business Support men i förlängningen när e-Arkivet är på plats här i 
Lekebergs kommun kommer Sydnärkes arkiv- och informationshanteringsenhet 
kunna genomföra en utredning kring vilka delar av beståndet som kan gallras. 

4.1.2 Vinster
Framförallt ligger vinsten för verksamheterna i kommunen i att en effektivisering av 
återsökningarna av information har skett. 

Hela processen kring utlämnande av handlingar har gåtts igenom och effektiviserats. 
Från att medarbetarna har behövt stå och leta i en olämplig arkivlokal, i ibland flera 
timmar, till att enkelt ha informationen digitalt tillgänglig sparar mycket tid, är 
kostnadseffektivt och förbättrar arbetsmiljön. 
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Det material kommunen har skannat in kommer medarbetare på administrativa 
avdelningen åt från sin dator till skillnad från innan då det fanns i arkivlokalen i 
analog form. 

Där handlingar ännu inte skannats skickar kommunen en förfrågan till Nobeli som 
sedan letar upp handlingen och mejlar tillbaka den till kommunen. I båda fallen har 
kommunen effektiviserat återsökningarna kraftigt. Det är även mer träffsäkert då det 
genom åren har försvunnit en del handlingar och nu när materialet är tillgängligt 
digitalt kan kommunen enkelt se när något saknas vilket frigör tid framför allt för den 
administrativa avdelningen men ger också en högre service då kommunen snabbt 
kan ge svar till medborgare och medarbetare. 

Detta projekt är en del av ett långsiktigt arbete med strategier och mål för 
digitalisering, digitalt bevarande samt främja synergier mellan de olika verksamheter 
som är engagerade i processerna för digitalisering och som kan dra nytta av fortsatt 
arbete med digitalt bevarande av information.
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5 Slutresultat 
Nedan gås de i ansökan uppsatta målsättningarna igenom. Sammanfattningsvis har 
målet med projektet uppnåtts och utvecklingsmedlen gett avsedd effekt.  

 Effektivisera återsökning av information

Kommunen har mer än halverat tiden för en återsökning 

 Göra processen mer kostnadseffektiv

Kommunen lägger betydligt mindre arbetstid på återsökningarna nu, dock har en 
kostnad tillkommit för de återsökningar som den externa leverantören gör åt 
kommunen. Den är dock lägre än den tiden kommunen lagt på dessa innan.  

 Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt perspektiv

Handlingarna finns nu tillgängliga digitalt via dator vilket är en förbättring mot 
tidigare och bevarandet är säkerställt. 

 Bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet

Kommunen har mycket bättre kontroll på handlingarna och de är framtidssäkrade på 
helt annat sätt än i det tidigare arkivet. 

 Säkra medborgarnas lagstadgade rätt till insyn och för forskningens behov

Kommunen har mycket bättre kontroll på handlingarna och de är framtidssäkrade på 
helt annat sätt än i det tidigare arkivet vilket ökar möjligheten till forskning och insyn.  

 Frigöra tid för administrativ avdelningen

Det nya arbetssättet frigör i snitt 1,5 timme arbetstid gentemot det tidigare 
arbetssättet Sparar 

 Snabbare hantering av utlämnanden

Målet uppnås då fler kan få fram gamla handlingar gentemot tidigare dåd et krävdes 
mer kunskap i form av att hitta i det fysiska arkivet  

 Bättre service och kundnöjdhet

Kommunen ger en bättre service på så sätt att förfrågningar kan besvaras fortarare 
och med högre kvalitet. 
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§28 - Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel 2018 för fortsatt 
digitalisering av arkiv (KS 18-360)
Ärendebeskrivning

Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt från 
kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. Detta är en 
slutrapport om hur de beviljade medlen användes.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse slutrapport digitalisering av arkiv - (70066)
 Slutrapport digitalisering av arkiv - (70065)
 § 67 KS Beslut om utvecklingsmedel - (KS 18-360-2)
 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv - (KS 18-360-1)
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Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §67

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

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)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§67 - Beslut om utvecklingsmedel (KS 18-417)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till bland 
annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. Totalt avsätts 
2 645 000 kr som utvecklingsmedel 2018.

Ansökan ska innehålla behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten är att satsningen ska leda till 
ett effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet och/eller ekonomisk 
besparing som satsningen ger. Ansökan kan avse tekniska lösningar som finns idag, men inte 
används fullt ut. Det kan handla om kompetensutveckling eller utredningar som leder till 
effektiviseringar både i form av tid och ekonomi.

Fem ansökningar har inkommit varav fyra behandlas nu och den kvarvarande tillsammans 
med eventuella tillkommande ansökningar kommer behandlas vid ett senare sammanträde. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

-350 000 kr medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess
-400 000 kr till fortsatt digitalisering av arkiv
-144 000 kr extra resurser för kompetensutveckling inom Teknik- och serviceavdelningen
-500 000 kr till utökad arbete med GIS.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

-350 000 kr medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess
-400 000 kr till fortsatt digitalisering av arkiv
-144 000 kr extra resurser för kompetensutveckling inom Teknik- och serviceavdelningen
-500 000 kr till utökad arbete med GIS.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-1)
 Ansökan SON 20180308 - (56421)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-3)
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Justerare signatur

 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-6)
 Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018(51854) (0)_TMP - (56878)

Expedieras till 

Administativa avdelningen

Teknik- och serviceavdelningen

Sydnärkes IT-nämnd
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 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv 

Administrativa avdelningens ansökan om medel till utvecklingsprojekt. 

Behov
Förslaget är att i ett andra steg nu digitalisera ytterligare 75 hlm. Uppskattad kostnad 
för detta är 855 000 kronor för själva skanningen och till det tillkommer 
personalkostnader på ungefär 100 000 kronor i form av en projektanställning i 3 
månader för att registrera materialet i Platina.  

Det är möjligt att dela upp digitaliseringen i delprojekt och därmed minska 
kostnaderna. Det går alltså skala i projektets omfattning.  

Syfte
Lekebergs kommun har ett unikt arv av information och en insats har påbörjats för 
att säkerställa det långsiktiga bevarandet av den informationen samtidigt 
som kommunen kan frigöra tid och få en mer effektiv och säkrare hantering av 
information. Syftet med digitaliseringsprojektet är att;

 Effektivisera återsökning av information
 Göra processen mer kostnadseffektiv
 Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt perspektiv
 Bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet
 Säkra medborgarnas lagstadgade rätt till insyn och för forskningens behov
 Frigöra tid för administrativ avdelningen
 Snabbare hantering av utlämnanden
 Bättre service och kundnöjdhet.

Från att ha behövt stå och leta i en gammal och dålig arkivlokal i ibland flera timmar 
till att enkelt söka i kommunens diariesystem. Detta sparar mycket tid och förbättrar 
arbetsmiljön. Det leder också till bättre beslutsunderlag för politiken då det blir 
enklare kan få med äldre men ofta relevant information.  

Diarieförda handlingar
Lekebergs kommun har tidigare genomfört skanning av handlingar som diariefördes 
mellan år 1995-2010. För att digitaliseringsprojektet skulle få en bra grund att stå på 
inleddes allt med ett urval av handlingar som speglar de två olika svårighetsgrader av 
skanning som kommunen har i Centralarkivet. Målet med detta är att arbeta fram en 
så korrekt prisbild som möjligt till framtida skanningsprojekt.

Typ 1  

Den första typen är den något mer tidskrävande, bygglov och andra diarieförda 
handlingar i t.ex. Bygg- och miljös bestånd. Ibland dessa handlingar finns det flera 
ritningar som kräver mer handpåläggning vid skanning. 
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Typ 2

Den andra svårighetsgraden av handlingar är diarieförda handlingar ifrån t.ex. 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. I denna typ av bestånd finns mest 
vanliga A4 papper i akt omslag som gör att de är enkla att preparera inför skanningen 
och därmed mindre tidskrävande. 

Registrering i Platina
När de skannade filerna med tillhörande register har levererats till Lekeberg är det 
direkt möjligt att enkelt söka fram och ta del av informationen och registrering i 
Platina kan påbörjas. 

Fysisk arkivering och e-arkiv
Det skannade materialet kommer till en början arkiveras hos Nobeli Business Support 
men i förlängningen när vi har ett e-arkiv på plats i Lekebergs kommun kommer vi 
kunna genomföra en utredning om delar av beståndet kan gallras. 

Resultat
Resultatet av ett digitaliseringsprojekt är att vi kan ge medborgarna ännu bättre 
service, få mer effektiva processer kring återsökning och sammanställning av 
information och samtidigt bidra till att göra Lekebergs kommun en attraktiv 
arbetsgivare. 
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Dnr: KS 18-603

   

Tjänsteskrivelse 

Ärendebeskrivning
Gemensam administration och Sydnärkes IT ansökte under våren 2018 om 350 000 kr 
till utvecklingsprojekt för att digitalisera delar av anställningsprocessen från 
kommunstyrelsen vilket beviljades. En rapport har tagits fram som med syfte att 
beskriva för kommunstyrelsen hur de beviljade medlen använts och om målet med 
projektet uppnåtts.   

Totaltsett bedöms projektet som lyckat och de uppsatta målen har uppnåtts. Viktigt 
är dock att se detta som ett första steg och att digitaliseringen fortsätter av 
anställningsprocessen.     

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner slutrapporten av projektet ”Digitalisering av 
anställningsprocessen”. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §29

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§29 - Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel - Projekt 
automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess (KS 18-603)
Ärendebeskrivning

Gemensam administration och Sydnärkes IT ansökte under våren 2018 om 350 000 kr till 
utvecklingsprojekt för att digitalisera delar av anställningsprocessen från kommunstyrelsen 
vilket beviljades. En rapport har tagits fram som med syfte att beskriva för kommunstyrelsen 
hur de beviljade medlen använts och om målet med projektet uppnåtts.

Totaltsett bedöms projektet som lyckat och de uppsatta målen har uppnåtts. Viktigt är dock att 
se detta som ett första steg och att digitaliseringen fortsätter av anställningsprocessen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport - (70047)
 Slutrapport digitalisering av anställningsprocessen - (70025)
 Ansökan om medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess - (KS 18-603-1)
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Utvecklingsmedel digitalisering av 
anställningsprocessen

Slutrapport
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1 Bakgrund
Gemensam administration och Sydnärkes IT ansökte under våren 2018 om 350 000 kr 
till utvecklingsprojekt från kommunstyrelsen. Detta är en slutrapport om hur de 
beviljade medlen används.  

Syftet med digitaliseringsprojektet var att;

 får mer effektiva processer kring anställningar, 
 säkrar upp processer som inte fungerar, 
 minskar sårbarheten
 minskar behovet av manuell hantering 
 bidrar till att göra Lekebergs kommun en attraktiv arbetsgivare. 

Syftet var också att spara resurser i den mån att medarbetare kan börja arbeta 
fortare när de börjar och slippa ägna tid åt att få tillgång till system och behörigheter. 
Det sparar också tid för chefer och medarbetare som ”slipper” manuellt fixa och trixa 
för att nya medarbetare ska kunna arbeta. 

Målsättningen kan enkelt beskrivas i att kommunen vill gå från figur 1 till figur 2

Figur 1 Analog ”process”

2 Genomförande
Under våren 2018 gjordes en förstudie av externa konsulter som tog fram ett förslag 
till projekt. Utifrån förstudien så beslutades att genomföra ett projekt med tydliga 
avgränsningar för att rymma projektet inom de beslutade 350 000 kr. En 
genomgående inställning har varit att hellre smalna av och lyckas lansera något än att 
bredda och inte lyckas, dvs inte gapa efter för mycket.   

Figur 2 Digital process
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Bland annat valde styrgruppen att inte ta med lärare och förskolepedagoger i 
projektet då dessa anställningar är speciella och skulle kräva för mycket 
utvecklingstid att ta med.  Projektet var också begränsat till anställning (onboarding), 
inte ändringar eller avslut av anställningar. Allt detta bör kommunen också göra men 
det kräver mer resurser och kan hanteras i efterföljande projekt.  

 

Under hösten genomfördes projektet och projektet har haft stora utmaningar i att 
det är väldigt många olika aktörer inblandade i processen och många olika viljor om 
hur saker ska fungera. 

En stor utmaning har varit att få fram vilken data som behöver samlas in och vem 
som ska använda den. I det gamla anställningsformuläret fanns flera fält med 
information som ingen riktigt visste varför den fanns och vad det skulle användas till. 

Referensgrupp har funnits med representanter från verksamheterna som främst har 
fått tycka till om funktionalitet och layout.  

3 Utfall 
Projektet har levererat en digital tjänst som hanterar stora delar av 
anställningsprocessen i ett enda flöde och bedömningen är att projektet som helhet 
har uppnått målen. 

Tjänsten har en koppling till Skatteverket där personuppgifter hämtas och på så sätt 
kvalitetsgranskas vilket har minskat möjligheten till fel kraftigt. Systemet hanterar i 
nuläget viss beställning av utrustning, behörigheter till system, information till växeln 
och behov av tillgång till lokaler. Tidigare krävde varje enskild uppgift att anställande 
chef ringde, mejlade eller gick in i olika beställningssystem, nu görs allt på ett ställe 
vilket sparar mycket tid hos framförallt anställande chef. 

3.1 Målsättningar och resultat 
 får mer effektiva processer kring anställningar,

Bedöms uppnått - Systemet hanterar i nuläget viss beställning av utrustning, 
behörigheter till system, information till växeln och behov av tillgång till lokaler. 
Tidigare krävde varje enskild uppgift att anställande chef ringde, mejlade eller gick in 
i olika beställningssystem, nu görs allt på ett ställe.

 säkrar upp processer som inte fungerar, 
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Bedöms uppnått  - I systemet går det följa upp och få statistik över flaskhalsar, 
processer som inte slutförs och på sätt kunna förbättra processen 

 minskar sårbarheten

Bedöms uppnått  - Uppgifter som tidigare hanterades manuellt görs nu digitalt och är 
inte lika personberoende även om det finns mer att göra kring detta. Fler 
integrationer direkt mot olika verksamhetssystem skulle minska sårbarheten 
ytterligare. 

 minskar behovet av manuell hantering 

Bedöms uppnått - Flera manuella moment sker nu digitalt, sparar både tid och 
resurser 

 bidrar till att göra Lekebergs kommun en attraktiv arbetsgivare. 

Bedöms uppnått - Då systemet inte lanserats fullt ut än är detta svårt att bedöma 
men de piloter som gjorts har gett på positiva reaktioner. 

4 Nästa steg
Projektet är avslutat men behov av att utveckla systemet kvarstår. Det finns en 
restlista med behov som uppkommit under projektets gång. Styrgruppens förslag är 
att söka ytterligare utvecklingsmedel för att kunna ta fram version 2.0 av 
anställningsprocessen. När denna rapport skrivs kvarstår en bredare utrullning i 
kommunen vilket också med säkerhet kommer leda till önskemål om förändringar 
eller ny funktionalitet. 

Det finns också ett stort intresse från andra kommuner av arbetet som skett och en 
förhoppning är att detta ska kunna öppna upp möjligheter att påbörja arbetet med 
förändringsprocessen (när någon befintlig anställning ska förändras) eller 
avslutsprocessen (när någon slutar). 

I tjänsten 2019-02-20

Gustav Olofsson
administrativ chef  
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Ansökan om medel för automatiserad och 
digitaliserad medarbetarprocess

Administrativa avdelningens ansökan om medel till utvecklingsprojekt. 

Behov
Under 2017 påbörjades ett arbete med att se över möjligheterna att digitalisera och 
automatisera processen för nyanställningar och avslut av anställningar samt 
förändringar i anställningen (nedan kalla medarbetarprocessen). 

Syd-IT tillsammans med administrativ chef tog fram ett underlag som visade på 
möjligheter och vinster med detta. Sedan dess har SYD-IT köpt in en plattform som 
möjliggör automatiseringar, en så kallad processmotor. 

För att ta detta från idé till verkstad behövs någon som arbetar med detta och varken 
SYD-IT eller administrativa avdelningen har några befintliga resurser som kan avvaras 
utan att hårda prioriteringar görs med konsekvenser för verksamheterna. Därför 
ansöker administrativa avdelningen i samarbete med SYD-IT om utvecklingsmedel till 
en projektanställning på 8 månader.

Summan som söks är 350 000 kr och beräknas på lönen 35 000 kr/månad plus PO. 

Syfte
Syftet är att uppnå nedan bild (obs ett fingerat exempel).  I nuläget sker mycket av 
nedan manuellt och blir ofta (!) fel. 
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Resultat
Resultatet av detta projekt är att Lekebergs kommun 

 får mer effektiva processer kring anställningar, 
 säkrar upp processer som inte fungerar, 
 minskar sårbarheten
 minskar behovet av manuell hantering 
 bidrar till att göra Lekebergs kommun en attraktiv arbetsgivare. 

Det kommer spara resurser i den mån att medarbetare kan börja arbeta fortare när 
de börjar och slippa ägna tid åt att få tillgång till system och behörigheter. Det sparar 
också tid för chefer och medarbetare som ”slipper” manuellt fixa och trixa för att nya 
medarbetare ska kunna arbeta. Detta är dock svårt att omvandla till kronor och ören.    

I tjänsten

Gustav Olofsson Peter Strömberg 
administrativa chef tf. förvaltningschef - SYD-IT
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Dnr: KS 18-1010

   

Information om revisionsrapport av PWC

Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer genomförde i november 2018 en riskanalys och fördjupad 
granskning av hur kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med att förebygga och 
hantera kränkande behandling och diskriminering i grundskolan.
De konstaterar bl.a. att kommunstyrelsen bör revidera de dokument som berör 
kommunens arbetsgivaransvar när det gäller kränkande behandling och 
diskriminering. Samtidigt som revisionen pågick så arbetade förvaltningen med en 
översyn av de berörda dokumenten och under hösten antog kommunstyrelsen 
reviderade dokument. I praktiken innebär det att det som revisionen föreslår 
kommunstyrelsen redan är genomfört. De berörda styrdokumenten är ”Policy mot 
kränkande särbehandling” (dnr KS 18-465) antagen 2018-11-13.”Policy mot 
diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter”(dnr KS 18-432) antagen av 
kommunstyrelsen 2018-11-13. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare åtgärder behövs utifrån 
revisionsrapporten. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Linda Calson
Kommundirektör Handläggare
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Kultur- och bildningsnämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildnings-
näinndens arbete niot kränkande behandling och diskriini-
nering

På uppdrag av revisorerna har PwC granskat kultur- och bildningsnämnden. Syftet med
granskningen är att bedöma om nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behand-
ling och diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och bildningsnämnden
delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering sker på ett
ändamålsenligt sätt.

Vi grundar vår bedömning i de brister som framgår i bifogad rapport. Revisorerna övers-
änder revisionsrapporten till kultur- och bildningsnämnden för vidtagande av åtgärder
enligt de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Svar från nämnden emot-
ses senast den 2019-03-15.

Revisionsrapporten överlämnas även till kommunfuUmäktige för kännedom och till
kommunstyrelsen för kännedom och vidtagande av åtgärd avseende styrelsens arbetsgi-
varansvar, enligt Diskrimineringslagen.

FÖR LEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

2018-12-06

,7^^ ̂ 4^
Birgitta Hultin
Ordförande

Bo Grimsell
Vice ordförande
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Sammanfattande bedömning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån sin riskanalys för år 2018 valt att ge-

nomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildningsnämnden arbetar med att 

förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering Följande revisionsfråga 

ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen framgår att rektorernas ansvar och skyldigheter i arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering är tydligt. Det är dock bara nämndens ansvar enligt Skolla-

gens som berörs i nämndens delegationsordning. Utbildningsanordnarens/nämndens an-

svar enligt Diskrimineringslagen berörs ej. 

Nämnden har mål för elevernas trygghet och förvaltningen arbetar med ICDP (vägledande 

samspel) som en grund för sitt trygghetsarbete. Någon specifik utbildning för personalen 

kring arbetet mot kränkningar och diskriminering har inte hållits de senaste åren, vilket 

därför ses som ett utvecklingsområde. På skolorna finns en organisation av funktioner 

som ska stödja rektorerna i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och 

även nätverk inom förvaltningen. Personalomsättning och svårigheter med rekrytering 

bedöms till viss del ha påverkat arbetet de senaste åren. 

Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering. Det varierar dock hur väl de delar som ska ingå beskrivs. Vi 

bedömer att samtliga skolor gör eleverna delaktiga i arbetet med att undersöka risker och 

hinder, exempelvis genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

I arbetet med de årliga planerna mot kränkande behandling och diskriminering följer sko-

lorna en gemensam mall. Det saknas dock stöddokument för framtagandet av planerna, 

vilket vi bedömer bidrar till att planernas olika beståndsdelar behandlas olika ingående. 

Det saknas även ett bedömningsstöd för vad som bör utgöra en signal om kränkning. För 

själva hanteringen av en befarad kränkning, finns en kommungemensam dokumenterad 

och känd rutin. Rapporteringen av signaler om kränkning till nämnden sker, vid tiden för 

intervjuerna, dock inte på ett tillfredställande sätt. Detta har nämnden identifierat och 

förbättringar ska enligt uppgift ske under hösten år 2018, genom nyttjande av ärendehan-

teringssystemet Platina. 

Vi kan konstatera att nämnden följer upp sitt mål kopplat till elevernas trygghet och att 

nämnden följer upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokument-

eras. Skolornas årliga plan mot kränkande behandling bedömer vi även berör Diskrimine-

ringslagens dokumentationskrav. Nämnden behöver dock tydliggöra hur dokumentat-

ionen ska presenteras för att säkerställa att det ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  
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Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området på ett bättre sätt. 

Vårt svar på revisionsfrågan och vår revisionella bedömning är att kultur- och bildnings-

nämnden delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundar sig i bedömningarna av de kontrollmål som ingår i 

granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan och vidare i rapporten. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd 

personal fullgör sina skyldigheter. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förut-

sättningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldig-

heter avseende arbetet med förebyggande åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom 

att varje skolenhet årligen tar fram en plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering. Eleverna är delaktiga i arbe-

tet. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och doku-

menterade rutiner kopplat till arbetet med att förebygga och upp-

täcka, anmäla, utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp krän-

kande behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet 

och till nämnd. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

 

1.2. Rekommendationer 
I granskningen identifierar vi ett antal förbättringsåtgärder som vi till stor del även bedö-

mer har identifierats genom nämndens egen uppföljning och interna kontroll. Utifrån 

våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden: 

 Vi bedömer att rektorerna har givits ansvaret för att fullgöra utbildningsanordna-

rens/nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen. Detta bör därför anges i nämn-

dens delegationsordning. 

 Stödmaterial för framtagandet av planerna mot kränkande behandling och diskrimi-

nering bör fastslås så att innehållet i samtliga planer blir mer likvärdigt, samt att 
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samtliga skolenheters planer fullt ut följer direktiven i Skollagen och Diskriminerings-

lagen. Rutiner för hantering av kränkningar på internet bör även i större utsträckning 

inkluderas i planerna, i de fall detta saknas. 

 Nämnden bör tillse att regelbundna utbildningar gällande kränkande behandling och 

diskriminering genomförs. Ett utbildningsmaterial bör även tas fram som ansvariga 

kan nyttja för utbildning av mentorer och annan personal. Detta bör inkludera stöd för 

att underlätta bedömningen av vad som bör föranleda en signal om kränkning samt 

vägledning och verktyg för att genomföra kartläggningar och analyser.  

 För att säkerställa en korrekt ärendegång bör nämnden se över nuvarande system för 

ärendehantering, som av flera av de intervjuade anses omständligt. Den fortbildning 

som ska ske i programmet Platina i oktober 2018 anser vi bör bidra till en sådan ut-

veckling och det är därför viktigt att nämnden säkerställer att detta implementeras. 

 För att få en bättre uppföljning av trygghetsarbetet behöver nämndens uppföljning av 

statistik, innefatta både signaler om kränkningar och fastställda kränkningar. Minst 

årligen bör nämnden få en sammanställning som visar resultatet både per skolenhets-

nivå samt på förvaltningsnivå nivå. 

Övrigt 

 Kommunstyrelsen bör revidera handlingsplanen mot trakasserier och kränkande sär-

behandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Handlingsplanen bör kom-

pletteras med kommungemensamma riktlinjer för hur kommunens arbetsgivaransvar 

utifrån Diskrimineringslagen ska tillgodoses. 

 

 

 

Page 185 of 262



Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering  
 

December 2018     5 av 16 
Revisorerna Lekebergs kommun 
PwC 

 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i Skollagen har till syfte att skydda barn och elever 

mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i Diskrimineringslagen och Skollagen 

förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är 

tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva 

åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta in-

nebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 

rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande be-

handling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och 

elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbe-

tet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån ovanstående bakgrund och sin riskana-

lys för år 2018 valt att genomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildnings-

nämnden arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskrimine-

ring. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och bildningsnämnden säkerställt 

att arbetet med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering sker 

på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Diskrimineringslagen, Skollagen (SL), Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimi-

nering och kränkande behandling, Förordning (2006:1083) om barns och elevers delta-

gande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. 

2.4. Kontrollmål 
1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd personal fullgör sina 

skyldigheter. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsättningar för att berörd 

personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet med förebyggande åt-

gärder mot kränkande behandling och diskriminering. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att varje skolenhet 

årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 

Eleverna är delaktiga i arbetet. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumenterade rutiner 

kopplat till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda, doku-

mentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. 
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5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering do-

kumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till nämndens arbete mot kränkande behandling och diskrimine-

ring i grundskolan, med tyngdpunkt i det förebyggande arbetet. Granskningen avser revi-

sionsår 2018. 

För att få en bild av hur arbetet bedrivs på verksamhetsnivå har intervjuer genomförts 

med personal från fyra grundskolor; Hidinge skola, Mullhyttans skola, Lekebergsskolan 

F-6 samt Lekebergsskolan 7-9. 

2.6. Metod 
I granskningen har styrdokument inom området kontrollerats; planer mot kränkande be-

handling och diskriminering, riktlinjer och rutiner, uppföljning av arbetet mot kränkande 

behandling i dokumentation, samt nämndens protokoll för år 2017 och år 2018. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, rektorer vid 

ovan nämnda skolor, kurator samt biträdande rektor vid en av skolorna. Sammanlagt har 

åtta personer intervjuats inom ramen för granskningen. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Nämndens beslut om ansvar 
3.1.1. Iakttagelser 

I respektive skolas plan för att motverka all diskriminering och kränkande behandling 

uppges att det är rektor som tar emot anmälningar samt initierar utredning och beslutar 

om åtgärder i samband med att en elev upplevt sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad 

i verksamheten. När rektor fått kännedom om att en elev upplever sig kränkt anmäler rek-

tor det till huvudmannen.  

Nämndens delegationsordning är senast reviderad 2018-05-15. I tabellen nedanför (1.3) 

redogörs för den delegerade beslutanderätt nämnden beslutat om avseende kränkande be-

handling. 

1.3 Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande be-
handling  
Upprätta plan mot kränkande behandling. Ansvarig för-

skolechef/rek-
tor/bitr. rektor 

6 kap. 8§ skollagen  
 

Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar 

och i förekommande fall vidta åtgärder . 

 

Ansvarig för-

skolechef/rek-

tor/bitr. rektor 

6 kap. 10§ skollagen  

 

 
I intervjuerna framgår att samtliga anser att det är tydligt att ovan nämnda funktioner an-

svarar för arbetet kring kränkande behandling och diskriminering. Vi noterar dock att 

nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen inte finns dokumenterat i nämndens dele-

gationsordning.  

3.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1: Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd perso-

nal fullgör sina skyldigheter. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 

Nämnden har i delegationsordningen beslutat om tjänstepersoners ansvar och skyldig-

heter i arbetet kring kränkande behandling utifrån Skollagens direktiv. Nämndens ansvar 

enligt Diskrimineringslagen ingår dock inte. I intervjuerna framgår att ansvaret både av-

seende kränkning och diskriminering är tydligt delegerat till rektor och detta bör därför 

tydliggöras även i nämndens reglemente. 

3.2. Förutsättningar för arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering 

3.2.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan1 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet utifrån kommunfullmäktiges mål; Lekebergs kommun ger barn 

och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Relaterat till 

                                                             
1 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
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nämndens arbete med trygghet och det främjande och förebyggande arbetet mot krän-

kande behandling, har nämnden bland annat antagit följande mål med tillhörande indika-

torer och målvärden. 

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respek-
tive skolverksamhet  
 

Indikator Utgångsvärde Målvärde 2018 

Andelen elever som känner sig trygga  
 

95% 100% 

Antalet inrapporterade kränkningsärenden uti-
från Skollag 6 kap, 10 §  
 

27 
 

35 

 

Antalet skolverksamheter som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 kap  
 

100% 
 

100% 

I intervjuer uppges att förvaltningen, utifrån ett nämndbeslut sedan några år tillbaka, har 

arbetat med Vägledande samspel, ICDP2. Med bakgrund i detta har det genomförts ut-

bildningar för samtliga pedagoger och skolpersonal i programmet. Vid terminsstart våren 

2018 genomfördes även en temadag med tema ICDP, där skolpersonal samt nämndens 

politiker bjöds in. Ytterligare förvaltningsövergripande utbildning som har koppling till 

arbetet mot kränkande behandling eller diskriminering, har enligt de intervjuade inte ge-

nomförts. 

Kopplat till ICDP finns ett kommungemensamt nätverk kallat Trygghet, normer och vär-

den inklusive ICDP, som en av förvaltningens rektorer tillsammans med specialpedagog 

ansvarar för. Pedagoger från de flesta skolenheterna medverkar tillsammans med kurato-

rer. Lekebergsskolans högstadium har under vårterminen inte haft några representanter 

med i nätverket men det kommer de enligt uppgift ha i fortsättningen. I intervjun anges 

även att det på skolan kommer att startas ett projekt kring rasism och värdegrund. 

ICDP-nätverket träffas tre gånger per termin och uppges i intervju vara ett forum för kun-

skapsinhämtning, samt där skolornas arbete kan diskuteras för att uppnå en större likrikt-

ning och samsyn på frågor som rör trygghetsarbete. Den samlade elevhälsan som finns i 

kommunen uppges också vara ett forum för att främja en samsyn kring kränkande be-

handling och diskriminering på kommunens skolor.  

Vikten av att skapa en grund för likvärdig bedömning mellan skolorna och mellan medar-

betare avseende vad som bör vara en signal om kränkande behandling eller diskrimine-

ring betonas av de intervjuade. Det framhålls att fler kompetensutvecklande insatser rö-

rande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering skulle främja säkerställandet 

av en samsyn inom de olika skolenheterna i kommunen. Flera av de intervjuade uppger 

att det i nuläget kan vara svårt att bedöma om skolorna och medarbetarna har en sådan 

                                                             
2 Programmet Vägledande samspel, ICDP är ett program som syftar till att stödja och främja psykosocial kom-
petens hos personer som ansvarar för barns omsorg, t.ex. personal inom skolan. 
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samsyn, bland annat på grund av att flera av skolorna har haft en relativt hög personalom-

sättning. Även avsaknaden av förvaltningschef och rektor på Hidingeskolan, under vårter-

minen, anges ha påverkat styrning och kontinuitet inom vissa områden.  

I intervjuer framhålls vidare det löpande arbete som genomförs för att ge personalen för-

utsättningar för trygghetsarbetet. Som exempel genomför elevhälsan – kurator, specialpe-

dagog och ibland talpedagog – handledning i ICDP-förhållningssättet varje vecka på 

bland annat på Tulpanens skola och Hidingeskolan. Pedagogerna medverkar på handled-

ningen var tredje vecka och där diskuteras bland annat trygghetsarbetet och hur kränk-

ningar och trakasserier bedöms. Trygghetsarbetet och synen på vad som är en kränkning 

uppges även diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar på samtliga skolor. Just arbetet 

med att skapa en samsyn kring vad en kränkning och diskriminering är, lyfts dock av flera 

intervjuade som ett viktigt utvecklingsområde. Vid vårt besök noterade vi att kommunen i 

sin chefsutbildning erbjuder en kurs som inkluderar jämställdhetsfrågor men detta fram-

kom dock inte i någon av intervjuerna. 

För att främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns så kallade 

trygghetsteam på alla skolor förutom Lekebergsskolan 7-9. Trygghetsteamen består oftast 

av kurator, representanter från lärarkåren och ibland rektor eller biträdande rektor. 

Trygghetsteamen arbetar med att sprida kunskap om skolans värdegrunds- och trygghets-

arbete samt fungerar som ett stöd vid utredningar om kränkande behandling eller diskri-

minering. Trygghetsteamen (eller elevhälsoteamet i Lekebergsskolans fall) har också av 

rektorerna fördelats ansvar för att ta fram underlag till och revidera skolans årliga plan 

mot kränkande behandling och diskriminering. Anledningen till avsaknad av trygghets-

team på Lekebergsskolan 7-9 uppges vara att trygghetsteamets och elevhälsoteamets ar-

bete bedöms gå in i varandra.  

I intervjuerna framgår att det från och med höstterminen år 2018 skapats ett rektorsnät-

verk (team) som ska träffas varannan torsdag. Syftet är enligt uppgift att skapa bättre för-

utsättningar för en bättre samordning och kollegialt utbyte kring olika gemensamma frå-

gor, bland annat elevhälsa och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.  

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsätt-

ningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet 

med förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål beslutat om ett eget mål som innefattar 

arbetet mot kränkande behandling, vilket är positivt. 

Vi bedömer att det inom förvaltningen har skapats en tydlig organisation med stödfunk-

tioner som är behjälpliga i trygghetsarbetet. Vi noterar samtidigt att några skolor, på 

grund av svårighet med rekrytering, saknar de funktioner som i normalfallet arbetar dessa 

frågor.  

Utbildning har skett i det förhållningssätt som ska prägla skolornas trygghetsarbete, 

ICDP. Trygghetsteam/elevhälsoteam stöttar löpande pedagogerna i trygghetsarbetet, 
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bland annat genom regelbundna handledningsträffar, där ICDP och övrigt trygghetsar-

bete diskuteras. Trygghetsarbetet är även ett återkommande tema på arbetsplatsträffar 

och på den samlade elevhälsans möten. Som helhet bedömer vi att detta arbete är positivt 

men bedömer att det är viktigt att nämnden fortsatt arbetar för att säkerställa kontinuitet 

och samordning i arbetet, där tillskapandet av ett nätverk för rektorerna bedöms ge bättre 

förutsättningar för detta.  

Vi bedömer också att ovan nämnda delar främst berör det främjande arbetet och att det 

finns ett tydligt behov av att arbeta med utbildningsinsatser kring det förebyggande arbe-

tet relaterat till kränkande behandling och framför allt diskriminering. Vi ser även en ut-

vecklingspotential kring hur nämnden säkerställer en samsyn i bedömningar om vad som 

bör vara en signal om kränkning, både mellan skolorna och bland personalen inom re-

spektive skolenhet. Att skapa möjligheter för en sådan samsyn kan exempelvis ske genom 

förvaltningsgemensamma utbildningar, där praktiska exempel från bedömningar berörs. 

För att minska sårbarheten kring kompetensen bör utbildningarna även kompletteras 

med utbildningsmaterial som personalen i verksamheterna kan nyttja över tid. 

3.3. Planer mot diskriminering och kränkande be-
handling i verksamheterna  

3.3.1. Iakttagelser 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas årligen för respektive 

skolenhet i kommunen. På fyra av kommunens fem grundskolor görs planerna på läsårs-

basis, medan Lekebergsskolan 7-9 upprättar sin plan per kalenderår.  

I tabellen nedan (1.4) redogörs för innehållet i respektive skolenhets årliga plan. Tabellen 

har endast tagit hänsyn till om respektive område är inkluderat i planen och inte till det 

kvalitativa innehållet.3   

1.4 Hidinge Lekeberg 4-6 

& Tränings-

skola 1-9 

Lekeberg 7-9 Mullhyttan Tulpanen 

Plan har 

upprättats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kartlägg-

ning har ge-

nomförts 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Analys har 

genomförts 

 

Ja. Redogö-

relse finns om 

att analys ge-

nomförts men 

inte vad ana-

lysen innehål-

ler. 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts enligt 

modellen ”Pyrami-

den” men inte vad 

analysen innehål-

ler. 

 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts genom 

analys av förra 

årets kränkningar, 

vilken bl.a. visar 

att sociala medier 

varit inblandade i 

många av fallen. 

Ja. Redogörelse 

finns om att 

analys genom-

förts. Förra årets 

trygghetsenkät 

visar bl.a. att 

vissa elever upp-

levde att de inte 

blev tagna på 

allvar. 

Delvis. Redo-

görelse finns 

om att utvär-

dering genom-

förts av resul-

tat av trivsel- 

och trygghets-

enkäter som 

skickas ut till 

klasslärare, 

och att resul-

tatet av utvär-

deringarna 

                                                             
3 Skolverkets hemsida, Kontrollpunkterna utgår ifrån Skolverkets rekommendationer om innehåll i plan mot 
kränkande behandling. 
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sammanställs 

och används 

vid revidering. 

Mål har for-

mulerats 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärder 

har formu-

lerats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering 

har genom-

förts 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjolå-

rets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja, men resultatet 

av utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras 

knapphändigt. 

(Revisionen har 

tagit del av planen 

för läsår 

2017/2018) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen av 

fjolårets plan pre-

senteras. (Revis-

ionen har tagit del 

av planen för ka-

lenderår 2018.) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras.  

(Revisionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjol-

årets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av 

planen för 

läsår 

2018/2019.) 

Plan inne-

håller ruti-

ner  

Ja. Ja. Något kortfat-

tat. 

Ja. Ja. Ja. 

Samtliga skolor har upprättat planer där mål och åtgärder har formulerats. Planerna är 

likartade i sin utformning och utgår från den mall som enligt uppgift i intervju togs fram 

efter en kommungemensam kartläggning som gjordes år 2015. Samtliga planer följer 

samma upplägg men är olika omfattande. Störst skillnad i planerna är det gällande ana-

lysdelen, där vissa planer innehåller information kring hur analys har genomförts och vad 

den resulterat i, medan det i andra planer endast redogörs för att analys eller utvärdering 

har gjorts. Kränkningar på sociala medier omnämns endast i planen för Lekebergsskolan 

7-9. Vi kan även konstatera att det bara är Lekebergsskolan 7-9 som på något sätt gör en 

redovisning av sin process kopplat till Diskrimineringslagens direktiv om aktiva åtgärder. 

Planen innehåller ett årshjul som på övergripande nivå anger hur arbetet ska gå till. 

I intervjuer framgår att det inte finns något ytterligare stöd för utformning och författande 

av planen. Föregående års plan används som utgångspunkt och revideras utifrån de utvär-

deringar och analyser som gjorts under året.  

Samtliga skolor arbetar med att göra planen känd för elever och pedagoger, bland annat 

på klassråd, arbetsplatsträffar och handledningsmöten med trygghetsteam. Enligt uppgif-

ter i intervju varierar de olika skolornas arbete med att göra planen känd för vårdnadsha-

vare. I flera av skolorna framhålls att planen diskuteras på terminens första föräldramöte 

samt på utvecklingssamtal.  

När det gäller arbetet med att göra eleverna delaktiga i trygghetsarbetet och framtagandet 

av den årliga planen, nämner de intervjuade flera olika exempel såsom trygghetsenkäter, 

klassråd, elevråd och trygghetsvandringar. Samtliga intervjuade anger att det utifrån ak-

tuell plan bedrivs ett aktivt arbete mot kränkningar och diskrimineringar. 

3.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att 

varje enhet årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskri-

minering. Barn och elever är delaktiga i arbetet. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 
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Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering, men att det varierar i hur väl de delar som ska ingå beskrivs. 

Vi anser att delar i vissa planer behöver utvecklas, främst kring; hur analys genomförts 

och vad den resulterat i, arbetet rörande kränkningar på internet (i sociala medier) samt 

hur Diskrimineringslagens krav tillgodoses. 

Vi bedömer att samtliga skolor på något sätt gör eleverna delaktiga i arbetet med att un-

dersöka risker och hinder, till exempel genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

3.4. Riktlinjer och rutiner kopplat till arbetet med 
aktiva åtgärder  

3.4.1. Iakttagelser 

De upprättade planerna för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på sko-

lenheterna följer som tidigare nämnts samma upplägg. Förutom den befintliga strukturen 

och rubriksättningen i planerna finns inget ytterligare stöddokument för författandet av 

planerna. I intervjuer uppges att trygghetsteamen diskuterar utformandet av planerna 

grundligt vid revidering, samt att pedagoger på respektive skolenhet är delaktiga i arbetet 

med att revidera planerna. Detta sker till exempel genom diskussion på arbetsplatsträffar, 

efter vilka synpunkter på planen skickas till trygghetsteamet för beaktande. Det framhålls 

också att arbetet genomförs med stöd av det material som Skolverket tillhandahåller. 

Planen mot kränkande behandling ska enligt Skolverket innehålla: 

 En översikt över de mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet, 

 En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra en kränkning, 

 En redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra 

under det kommande året, 

 En redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts. 

I planen ska det också anges vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs, 

samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolverket framhåller att planen också 

bör innehålla: 

 Vilka rutiner verksamheten har för akuta situationer, 

 En redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet4. 

I samtliga planer beskrivs rutiner för aktiva åtgärder samt akuta situationer. Ärende-

gången beskrivs olika ingående i de olika planerna men samtliga specificerar ansvariga 

funktioner. Samtliga skolor använder sig av en dokumenterad kommungemensam rutin 

vid befarad kränkning, där ärendegången samt vilka kommungemensamma blanketter 

som ska fyllas i specificeras. Den kommungemensamma rutinen finns bifogad endast i 

Mullhyttans plan men är enligt intervjuer känd och används i samtliga skolor. 

I nuläget fylls blanketter om kränkande behandling och trakasserier i för hand och levere-

ras till nämnd via utredningssekreterare tillika nämndsekreterare per post eller genom att 

rektor personligen levererar blanketten. Blanketten Utredning och beslut i ärende om 

kränkande behandling eller trakasserier (KUB 22), används vid utredning och ärendet 

                                                             
4 Skolverkets hemsida, Åtgärder mot kränkande behandling. 
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anmäls till nämnd genom en kopia av blanketten. I intervjuer framkommer att nuvarande 

ärendegång upplevs omständlig men att ärenden som pågår rapporteras till nämnd. Det 

framgår även att det finns fall då en signal om kränkning inte anmälts och att det inte all-

tid rapporteras när ett ärende avslutats. I intervjuer uppges också att kommunens ärende-

hanteringssystem Platina, ska börja användas för rapportering av ärenden om kränkande 

behandling och diskriminering . Samtliga intervjuade uttrycker att det finns ett stort be-

hov av kompetensutveckling kring användningen av systemet. En sådan kompetensut-

veckling är planerad att genomföras i oktober 2018. Bristerna i det nuvarande systemet 

finns även dokumenterade i uppföljningen av 2017 års internkontrollplan5. 

Som nämnts i stycke 3.1.1 ovan framgår det att det utöver grundmallen och föregående års 

plan, som används av respektive skolenhet för att ta fram en ny plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering, saknas ytterligare stöd för arbetet med och förfat-

tande av planen. Det inbegriper då t.ex. en närmare vägledning om hur kartläggningar och 

analyser kan genomföras samt riktlinjer för hur de nya direktiven i Diskrimineringslagen 

från år 2017 ska tillgodoses6. Ett sådant dokumenterat stöd med just diskriminerings-

grunderna efterfrågas av flertalet av de intervjuade. Flera intervjuade uppger att diskrimi-

neringsgrunderna förvisso integreras i allt trygghetsarbete men att hanteringen kan tyd-

liggöras för att fullt ut följa Diskrimineringslagens direktiv rörande aktiva åtgärder med 

fokus på utbildningsanordnarens ansvar.  

I granskningen har vi tagit del av ett kommungemensamt dokument rörande trakasserier, 

Lekebergs kommuns handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, (ej 

daterad). Handlingsplanen tydliggör att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund 

av kön, sexuell läggning, ålder, anställningsform, funktionshinder, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning ej tolereras. Vi noterar att handlingsplanen bland annat 

refererar till Jämställdhetslagen som ersattes av Diskrimineringslagen år 2009. 

3.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumente-

rade rutiner kopplade till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åt-

gärda, dokumentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att samtliga skolenheter arbetar efter en gemensam struktur vid framta-

gandet av planer mot kränkande behandling och diskriminering. Vi konstaterar samtidigt 

att det inte finns ytterligare stöddokument för framtagandet av planer, vilket riskerar leda 

till att de olika delarna i respektive plan behandlas olika ingående. Sådana olikheter kan 

ses i nuvarande planer, till exempel i avsnittet gällande analys. Stöd för att kunna bedöma 

vad som ska leda till en signal om kränkning skulle också underlätta arbetet och främja en 

samsyn mellan skolenheter och medarbetare. 

Vi konstaterar vidare att det finns en kommungemensam dokumenterad och känd rutin 

för handläggning av befarad kränkning. Vi ser samtidigt att det nuvarande arbetssättet 

med att rapportera ärenden manuellt riskerar leda till att inte samtliga ärenden rapporte-

                                                             
5 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06, §7. 
6 Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller olika former av stöd för detta arbete t.ex. den så kallade 
HUS-modellen. 
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ras avslutade. Nuvarande arbetssätt saknar en kontrollfunktion, utöver rektor, för att sä-

kerställa att avslutade ärenden rapporteras till nämnd. Vi ser positivt på kompetensut-

vecklingen, gällande Platina-systemet, som ska genomföras i oktober 2018 och anser att 

det bör underlätta ärendegången och möjligheterna att säkerställa att ärenden behandlas 

på tilltänkt sätt. 

Vi noterar att det på kommunövergripande nivå tagits fram en handlingsplan mot trakas-

serier och kränkande särbehandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Vi kan 

konstatera att planen är i behov av revidering och bör anpassas till de förändringar i Dis-

krimineringslagen som trädde i kraft år 2017.  

3.5. Dokumentation och uppföljning 
3.5.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan7 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet. Målen har indikatorer och målvärden och följs upp vid del- och 

helårsrapportering. Efter kontroll av 2017 års protokoll framgår att det, i enlighet med vad 

som specificeras i nämndens delegationsordning, årligen sker en uppföljning av samtliga 

skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering8. 

I stycke 3.3.1 ovan har vi konstaterat att samtliga kontrollerade skolor har en plan mot 

kränkande behandling, i enlighet med Skollagen Kap 6, §8. Diskrimineringslagen anger 

sedan år 2017 att utbildningsanordnaren varje år skriftligen ska dokumentera arbetet med 

aktiva åtgärder. Detta innebär bland annat att: 

 en redogörelse för alla delar av arbetet med aktiva åtgärder, både främjande och 

förebyggande. 

 en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras. 

 samt en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med elever och anställda.  

Kring ovanstående delar visar vår kontroll av planerna att de innehåller rubriker som 

skapar förutsättningar för att tillgodose Diskrimineringslagens direktiv. Som tidigare an-

givits varierar det dock i vilken utsträckning det framgår hur kartläggning och analyser 

har genomförts. I intervjuerna framgår även att det finns behov av att tydliggöra hur sko-

lorna ska arbeta med kravet på dokumentation för att säkerställa att det sker på ett ända-

målsenligt sätt. 

Efter kontroll av 2018 års protokoll konstateras att rapportering av kränkande behandling 

och trakasserier redovisas som en stående punkt vid nämndsmöten. Vidare framgår av 

nämndprotokoll9 att nämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande be-

handling och trakasserier. Liksom vid genomförda intervjuer framkommer det i uppfölj-

ningen av 2017 års internkontrollplan, att systemet gällande anmälan om kränkande be-

handling är omständligt och riskerar leda till att ärenden inte anmäls, dokumenteras, följs 

upp och rapporteras. Nämnden beslutade vid rapporteringen av uppföljningen att utreda 

                                                             
7 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
8 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2017-11-07. 
9 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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hur systemet kan förenklas10. Som tidigare nämnts ska fortbildning i ärendesystemet Pla-

tina genomföras i oktober 2018. 

Enligt kultur- och bildningsnämndens årsredovisning 2017 anmäldes under år 2017, 34 

stycken kränkningsärenden i kommunen. I intervjuer framkommer en osäkerhet kring om 

statistiken rör antalet inrapporterade signaler om kränkningar eller om det gäller antalet 

fastslagna kränkningar. Det framgår även att statistiken inte sammanställs per skolenhet 

utan att det endast sker på förvaltningsnivå. 

3.5.2. Bedömning 

Kontrollmål 5: Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och dis-

kriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi kan konstatera att nämnden har mål för området som följs upp och att nämnden följer 

upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras. Vår bedöm-

ning är att skolornas årliga plan mot kränkande behandling även berör Diskrimineringsla-

gens dokumentationskrav. Vi bedömer dock att nämnden behöver tydliggöra hur doku-

mentationen ska presenteras för att säkerställa att ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  

Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området. 

I uppföljningen av 2017 års internkontrollplan identifieras ett utvecklingsbehov gällande 

systemet för rapportering, vilket vi ser påbörjas i och med den fortbildning som ska ge-

nomföras i oktober 2018 gällande ärendesystemet Platina. Det är viktigt att nämnden sä-

kerställer att användningen av Platina implementeras fullt ut, då vi bedömer att det finns 

tydliga brister i nuvarande hantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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2018-12-06   

Lars Dahlin  Peter Aschberg 

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §30

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§30 - Revisionsrapport - Kultur- och bildningsnämndens arbete 
mot kränkande behandling och diskriminering (KS 18-1010)
Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer genomförde i november 2018 en riskanalys och fördjupad granskning 
av hur kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med att förebygga och hantera kränkande 
behandling och diskriminering i grundskolan.
De konstaterar bl.a. att kommunstyrelsen bör revidera de dokument som berör kommunens 
arbetsgivaransvar när det gäller kränkande behandling och diskriminering. Samtidigt som 
revisionen pågick så arbetade förvaltningen med en översyn av de berörda dokumenten och 
under hösten antog kommunstyrelsen reviderade dokument. I praktiken innebär det att det 
som revisionen föreslår kommunstyrelsen redan är genomfört. De berörda styrdokumenten är 
”Policy mot kränkande särbehandling” (dnr KS 18-465) antagen 2018-11-13.”Policy mot 
diskriminering, för lika rättigheter och möjligheter”(dnr KS 18-432) antagen av 
kommunstyrelsen 2018-11-13.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare åtgärder behövs utifrån 
revisionsrapporten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om revisionsrapport - (70032)
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildningsnämndens arbete mot 

kränkande behandling - (KS 18-1010-2)
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan - 

(KS 18-1010-1)
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (1)

Dnr: KS 14-509

   

Tjänsteskrivelse – återrapportering av uppdrag  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016 till kommundirektören att verka för att en 
gemensam klimatanpassningsplan skulle tas fram i samarbete med andra kommuner 
i Sydnärke kommunerna. 

Sedan dess har kommunens miljöarbete framförallt präglats av arbetet att 
miljödiplomera kommunen, något som uppnåddes i januari 2019. Ingen 
klimatanpassningsplan har tagit fram och en av anledningarna har varit att intresset 
att skapa en gemensam sådan varit låg. I miljödiplomeringsarbetet ingår ett arbete 
som i delar kan sägas uppfylla de intentioner som en klimatanspassningsplan skulle 
ha.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att  uppdraget ses som inaktuellt då  
arbetet med miljödiplomeringen har ersatt och uppfyllt målsättningen med 
uppdraget. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som ersatts av uppdraget kring 
miljödiplomering. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Mart Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Protokoll 2016-01-18

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Britt Åhsling (M) (Kommunfullmäktiges ordförande)

Protokollet innehåller paragraferna §13

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C) (ersättare)
Mikael Bergdahl (S) (ersättare)
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Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-01-18

Datum för överklagan 2016-01-20 till och med 2016-02-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Klimatanpassningsplan (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram 
en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd saknar resurser för 
att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. Miljönämnden förordar att en plan tas fram i 
samarbete med andra kommuner i Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående finansiering av nya 
önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.
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Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
 § 57 Sydnärkes miljönämnd Beslut om lokal klimatanpassningsplan
 Tjänsteskrivelse om lokal klimatanpassningsplan
 §66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
 §12 Klimatanpassningsplan

Expedieras till 
Kommundirektören

Sydnärkes miljönämnd
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Protokoll 2016-01-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-15:20 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-01-11

Datum för överklagan 2016-01-13 till och med 2016-02-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§12 - Klimatanpassningsplan (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram 
en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd saknar resurser för 
att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. Miljönämnden förordar att en plan tas fram i 
samarbete med andra kommuner i Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående finansiering av nya 
önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
 § 57 Sydnärkes miljönämnd Beslut om lokal klimatanpassningsplan
 Tjänsteskrivelse om lokal klimatanpassningsplan
 §66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
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Protokoll 2016-01-11

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Tjänsteskrivelse 2016-01-07 1 (1)

Dnr: KS 14-509

Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i 
uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd 
saknar resurser för att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. 
Miljönämnden förordar att en plan tas fram i samarbete med andra kommuner i 
Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående 
finansiering av nya önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa. 

1.1 Genomsyrande perspektiv
Vid framtagande av en klimatanpassningsplan bör hänsyn tas till konsekvenser för 
barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. Att 
uppdra till kommundirekören att verka för att en gemensam klimatanpassningsplan 
ska tas fram bör inte i sig ge några konsekvenser.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
En gemensam klimatanpassningsplan för Sydnärke kommunerna bör bli mer 
ekonomiskt fördelaktigt än att en plan ska tas fram för varje enskild kommun. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke 
kommunerna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §31

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§31 - Återkallande av uppdrag - handlingsplan för 
klimatanpassning i Örebro län (KS 14-509)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen uppdrog 2016 till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan skulle tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke 
kommunerna.

Sedan dess har kommunens miljöarbete framförallt präglats av arbetet att miljödiplomera 
kommunen, något som uppnåddes i januari 2019. Ingen klimatanpassningsplan har tagit fram 
och en av anledningarna har varit att intresset att skapa en gemensam sådan varit låg. I 
miljödiplomeringsarbetet ingår ett arbete som i delar kan sägas uppfylla de intentioner som en 
klimatanspassningsplan skulle ha.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att uppdraget ses som inaktuellt då arbetet med 
miljödiplomeringen har ersatt och uppfyllt målsättningen med uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som ersatts av uppdraget kring miljödiplomering.

Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

Reservation

Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Återrapportering av uppdrag - (69966)
 §12 Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-16)
 §13 Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-18)
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-17)
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Återkallande av uppdrag om 
att  att utreda 

förutsättningarna för en 
upprustning av gamla 

Svartåbanan

16

KS 14-407
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (1)

Dnr: KS 14-407

   

Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag hälsostig 
längs gamla Svartåbanan

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget 
föreslogs att den gamla Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- 
och gångstig mellan Hemsjöstrand och Mullhyttan. Kommunstyrelsen gav i samband 
med svaret på medborgarförslaget ett uppdrag till kommundirektören utreda 
förutsättningarna för en upprustning av gamla Svartåbanan. 

Förvaltningen har konstaterat att ett arbete med att försöka få till cykelförbindelser 
mellan olika orter kräver stora resurser, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt i 
de investeringar som krävs. Lekebergs kommun är liten och saknar egen kompetens 
inom området. Kommunen har inte heller de investeringsvolymer att ett regionalt 
cykelprojektet skulle kunna genomföras på egen hand. 

Därför är kommunens arbete med att få till sådana länkar mellan orterna idag främst 
koncentrerat på dialog och påverkan på Trafikverket och Region Örebro län som i 
såväl åtgärdsvalstudien för väg 204 som i den regionala cykelplaneringen kan ha 
bättre möjligheter än Lekebergs kommun på egen hand.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen återkallar uppdraget kring att 
utreda möjligheterna att rusta upp Svartåbanan.    

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda 
förutsättningarna för en upprustning av gamla Svartåbanan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativa avdelningen 
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Tjänsteskrivelse 2015-01-09 1 (3)

Dnr: KS 14-407

Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla 
Svartåbanan

Ärendebeskrivning
Inger Hjerpe och Christer Hjerpe från Mullhyttan har inkommit med ett medborgar-
förslag till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslår de att gamla 
Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan 
Hemsjöstrand och Mullhyttan. De tycker att även de som bor utanför Fjugesta 
behöver en hälsostig.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att sträckan inte uppfyller kriterierna för 
Hälsans stig, men det kan finnas alternativ som väl uppfyller efterfrågad funktion. 

För att kunna avgöra huruvida det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra 
en upprustning och km-skyltning (och ev. belysning) av gamla Svartåbanan bör en 
utredning genomföras där bland annat en bedömning av kostnaderna tas fram. 

Då förslaget ligger i linje med kommunens långsiktiga mål utifrån Översiktsplanen är 
det rimligt att utreda förslaget vidare. Åtgärden stöds också av kommunfullmäktiges 
övergripande inriktningsmål kring en gång- och cykelvänlig kommun.

1 Bakgrund
Hälsans stig är ett koncept som i Sverige ägs av Riksförbundet HjärtLung. Det finns 
riktlinjer för att en sträcka ska bli godkänd som en Hälsans stig t.ex. angående 
sträckans längd, skyltning, tillgänglighet samt att den ska bestå av en slinga. 

I nuläget ligger gamla Svartåbanan delvis på kommunägd, och delvis på privatägd 
mark. 

Utifrån ÖP Lekeberg (Kapitel 12) påtalas att: 

Gång- och cykelvägsnätet (gc-nätet) inte är särskilt väl utbyggt i kommunen, och att 
det mellan tätorter och byar saknas separata vägar för gång- och cykeltrafik. I stora 
delar av Lekebergs kommun finns en vana av bilburenhet, som gör att folk tar bilen 
även när de ska transportera sig kortare sträckor. Prioriterat bör vara gång-
/cykelvägar längs trafikerade gator och vägar och som samtidigt fungerar som 
skolvägar. Särskilt där väg 204 passerar rakt genom Mullhyttan samt i Lanna längs 
väg 567 finns skäl att ordna en separerad gång-/cykelväg inklusive säkrare passager 
över länsvägen.

2 Analys
Gamla Svartåbanan faller inte in under riktlinjerna för en Hälsans stig, däremot kan 
det finnas möjlighet att mäta och märka ut varje km utanför konceptet Hälsans stig. 

Eftersom kommunen inte äger hela sträckan bör det utredas huruvida det är möjligt 
att rusta upp gamla Svartåbanan, och även ta fram ett kostnadsförslag för detta.  I 
medborgarförslaget påtalas även att belysning saknas, dock medför detta en 
betydande kostnad samt tätare underhåll, varför det lämpligen redovisas en separat 
kostnad för detta. 
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Dnr: KS 14-407

Kommunen har tydligt formulerade målsättningar kring utvecklingen av gång- och 
cykelnätet, och medborgarförslaget faller inom ramen för dessa. 

2.1 Övergripande konsekvenser
Att uppmuntra till fysisk aktivitet samt transport utan motorfordon främjar såväl 
folkhälsa som miljö. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det avgörande att sprida insatser 
och aktiviteter även utanför centralorten i kommunen. Folkhälsan främjas också av 
inflytande och delaktighet, vilket gör att det kan ses som angeläget att uppmuntra 
och ta till sig medborgarförslag som kan ge positiva effekter på flera områden till en 
rimlig kostnad. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Utifrån det kostnadsförslag som föreslås kan ställning tas till huruvida insatsen står i 
proportion till förväntat resultat. 

3 Slutsats
Sträckan uppfyller inte kriterierna för Hälsans stig, men det kan finnas alternativ som 
väl uppfyller efterfrågad funktion. 

För att kunna avgöra huruvida det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra 
en upprustning och km-skyltning (och ev. belysning) av gamla Svartåbanan bör ett 
kostnadsförslag tas fram. 

Då förslaget ligger i linje med kommunens långsiktiga mål utifrån Översiktsplanen är 
det rimligt att utreda förslaget vidare. Åtgärden stöds också av Kommunfull mäktiges 
övergripande utvecklingsmål angående en gång- och cykelvänlig kommun. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
    upprustning av gamla Svartåbanan,

2. antar förslag till svar på medborgarförslaget,

3. anser därmed medborgarförslaget besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN
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Hans Boskär Bea Scherp
Kommundirektör Handläggare
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Svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs 
med gamla Svartåbanan
Gamla Svartåbanan faller inte in inom riktlinjerna för konceptet ”Hälsans stig”, 
däremot kan det finnas möjlighet att mäta och märka ut varje km utanför konceptet, 
vilket uppfyller den efterfrågade funktionen. 

I nuläget ligger gamla Svartåbanan delvis på kommunägd, och delvis på privatägd 
mark. Eftersom kommunen inte äger hela sträckan bör det utredas huruvida det är 
möjligt att rusta upp gamla Svartåbanan, och även ta fram ett kostnadsförslag för 
detta.  

Kommunfullmäktige har en tydlig formulerad målsättning kring utvecklingen av gång- 
och cykelbanenätet, medborgarförslaget faller inom ramen för detta. Utredningen 
kan stärka förutsättningar för målets uppfyllelse. 

LEKEBERGS KOMMUN

Charlotta Englund
Kommunstyrelsens ordförande
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Dnr: KS 14-407

Tjänsteskrivelse - angående anmälan av nytt 
medborgarförslag Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
Ärendebeskrivning
Inger Hjerpe och Christer Hjerpe, Mullhyttan har inkommit med ett medborgarförslag 
till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslår dem att gamla Svartåbanan 
rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan Hemsjöstrand 
och Mullhyttan. De tycker att även de som bor utanför Fjugesta behöver en hälsostig.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Gordana Sutic
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2014-12-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 225 - Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående 
Hälsans stig längs gamla Svartåbanan (KS 14-407)

Ärendebeskrivning 
Inger Hjerpe och Christer Hjerpe från Mullhyttan har inkommit med ett medborgarförslag till 
kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslår de att gamla Svartåbanan rustas upp 
så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan Hemsjöstrand och Mullhyttan. De 
tycker att även de som bor utanför Fjugesta behöver en hälsostig.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att sträckan inte uppfyller kriterierna för Hälsans stig, 
men det kan finnas alternativ som väl uppfyller efterfrågad funktion. 

För att kunna avgöra huruvida det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra en 
upprustning och km-skyltning (och ev. belysning) av gamla Svartåbanan bör en utredning 
genomföras där bland annat en bedömning av kostnaderna tas fram. 

Då förslaget ligger i linje med kommunens långsiktiga mål utifrån Översiktsplanen är det 
rimligt att utreda förslaget vidare. Åtgärden stöds också av kommunfullmäktiges 
övergripande inriktningsmål kring en gång- och cykelvänlig kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan,
2. antar förslag till svar på medborgarförslaget,
3. anser därmed medborgarförslaget besvarat.     

Arbetsutskottets förslag till beslut   

Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan,
2. antar förslag till svar på medborgarförslaget,
3. anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan,
2. antar förslag till svar på medborgarförslaget,
3. anser därmed medborgarförslaget besvarat.     
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Protokoll 2014-12-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan
 Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 §174 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan
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Protokoll 2014-12-18

Kommunfullmäktige

Tid
Starttid  18:30  Sluttid:19:45
Plats
Lindens samlingssal, Fjugesta  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M), ordförande
Amanda Höjer (C), 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)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Jonas Hellberg (M)
Jonas Hansen (KD)
Eva Blomqvist (FP)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Andersson (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Michael Larsson (S)
Minette Svensson (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
Jonas Holm (SD)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Sören Fagerstedt (KD) ersätter Ulrika Ingvarsson (KD)
Kenneth Hagström (S) ersätter Ewonne Granberg (S)

Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Christina Hson Pålsson (M)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
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Protokoll 2014-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Övriga

Ordförande
Britt Åhsling

Justerare
Conny Boman
Anette Andersson

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2014-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-12-18

Datum för anslags uppsättande 2014-12-23 Datum för anslags nedtagande 2015-01-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2014-12-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 128 - Anmälan av besvarat medborgarförslag - 
Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan 
(KS 14-407)

Ärendebeskrivning 
Inger Hjerpe och Christer Hjerpe från Mullhyttan har inkommit med ett medborgarförslag till 
kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslår de att gamla Svartåbanan rustas upp 
så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan Hemsjöstrand och Mullhyttan. De 
tycker att även de som bor utanför Fjugesta behöver en hälsostig.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att sträckan inte uppfyller kriterierna för Hälsans stig, 
men det kan finnas alternativ som väl uppfyller efterfrågad funktion. 

För att kunna avgöra huruvida det är möjligt och ekonomiskt rimligt att genomföra en 
upprustning och km-skyltning (och ev. belysning) av gamla Svartåbanan bör en utredning 
genomföras där bland annat en bedömning av kostnaderna tas fram. 

Då förslaget ligger i linje med kommunens långsiktiga mål utifrån Översiktsplanen är det 
rimligt att utreda förslaget vidare. Åtgärden stöds också av kommunfullmäktiges 
övergripande inriktningsmål kring en gång- och cykelvänlig kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige frångår ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige frångår ärendet.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan
 Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan
 §225 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Svartåbanan
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §32

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§32 - Återkallande av uppdrag om att  att utreda 
förutsättningarna för en upprustning av gamla Svartåbanan (KS 
14-407)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslogs att 
den gamla Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan 
Hemsjöstrand och Mullhyttan. Kommunstyrelsen gav i samband med svaret på 
medborgarförslaget ett uppdrag till kommundirektören utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan.

Förvaltningen har konstaterat att ett arbete med att försöka få till cykelförbindelser mellan 
olika orter kräver stora resurser, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt i de investeringar 
som krävs. Lekebergs kommun är liten och saknar egen kompetens inom området. 
Kommunen har inte heller de investeringsvolymer att ett regionalt cykelprojektet skulle kunna 
genomföras på egen hand.

Därför är kommunens arbete med att få till sådana länkar mellan orterna idag främst 
koncentrerat på dialog och påverkan på Trafikverket och Region Örebro län som i såväl 
åtgärdsvalstudien för väg 204 som i den regionala cykelplaneringen kan ha bättre möjligheter 
än Lekebergs kommun på egen hand.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen återkallar uppdraget kring att utreda 
möjligheterna att rusta upp Svartåbanan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda förutsättningarna för 
en upprustning av gamla Svartåbanan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservation

Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag - (69960)
 Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-407-8)
 Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-

407-7)
 Tjänsteskrivelse - angående anmälan av nytt medborgarförslag Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan - (KS 14-407-3)
 §225 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan - (KS 14-407-5)
 §128 Anmälan av besvarat medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs 

gamla Svartåbanan - (KS 14-407-6)
 §174 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan - (KS 14-407-4)
 Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-407-1)
 Protokollsutdrag KF 2014-09-08 §88 - (14KS407-2)
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Återkallande av uppdrag - 
förbifart runt Fjugesta för att 
tung trafik inte dagligen ska 
rulla igenom på Storgatan

17

KS 14-567
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (1)

Dnr: KS 14-567

   

Tjänsteskrivelse – Återkallande av uppdrag 

Ärendebeskrivning
I I samband med att kommunen mottog ett medborgarförslag om att bygga en 
förbifart runt Fjugesta fattade kommunstyrelsen beslut 2015-12-15 om att uppdrar åt 
kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför 
Fjugesta tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten. Någon 
enskild utredning av ett vägbygge har inte genomförts men frågan om trafikföring 
genom Fjugesta ingår i arbetet med infrastruktur- och trafikplanering i samband med 
utvecklingen av Fjugesta södra och de detaljplaner som berör området och val av 
väglösning sker de beslut som fattas i dessa ärenden. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av ovan att uppdraget att 
utreda en förbifart Fjugesta återkallas då arbetet med trafikplanering ingår i det 
löpande arbetet med att utveckla Fjugesta.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget  till kommundirektören att utreda 
möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta tätort. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Dnr: KS 14-567

Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag  
   

Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas 
förbifart runt Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. 
Kommunen bedömer den tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa 
genom att det i nuvarande infrastruktur medges bättre alternativa genomfartsstråk. 

1 Bakgrund
Kerstin Pettersson har inkommit med medborgarförslag angående förbifart för tung 
trafik runt Fjugesta. Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att 
besvara medborgarförslaget. Förslagsställaren menar att den tunga trafiken på 
Storgatan bör ledas om till annan sträckning runt Fjugesta.

2 Analys
Storgatan är med nuvarande infrastruktur inte en naturlig genomfart. Tung trafik 
nyttjar i de flesta fall Kyrkvägen, Tegelslagaregatan, Tegelbruksgatan, Bergsgatan och 
Fjugesta Letstig för genomfart. Tung genomfartstrafik längs Storgatan bedöms som 
ringa.

2.1 Övergripande konsekvenser
Begränsningen av genomfartstrafik längs Storgatan finns i nuvarande infrastruktur, 
där naturliga genomfart kan ske via Kyrkvägen och Tegelslagaregatan respektive 
Bergsgatan och Fjugesta Letstig.

För att ytterligare förbättra trafiksäkerhet och närmiljön i Fjugesta tätort utreds 
frågan om nybyggnation av genomfartsled utanför nu befintlig tätortsbebyggelse.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ny genomfartsled utanför Fjugesta tätort överstiger nuvarande planerade 
investeringsbudget.

3 Slutsats
Genomfartstrafiken på Storgatan är i nuvarande form begränsad genom andra mer 
naturliga genomfartsstråk. Kostnad för byggande av ny förbifart bedöms inte 
inrymmas i nu planerad investeringsram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart 
utanför Fjugesta tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om 
tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.  

Page 238 of 262



Tjänsteskrivelse 2015-12-22 2 (2)

Dnr: KS 14-567

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§159 - Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta (KS 14-567)
Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas förbifart runt 
Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. Kommunen bedömer den 
tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa genom att det i nuvarande infrastruktur medges 
bättre alternativa genomfartsstråk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående att de ordnas en förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte 

dagligen ska rulla igenom på Storgatan
 Svar på medborgarförslag
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag
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Protokoll 2015-12-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:10 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §202

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Andersson 
(S)
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Protokoll 2015-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-15

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§202 - Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta (KS 14-567)
Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas förbifart runt 
Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. Kommunen bedömer den 
tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa genom att det i nuvarande infrastruktur medges 
bättre alternativa genomfartsstråk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående att de ordnas en förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte 

dagligen ska rulla igenom på Storgatan
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag
 Svar på medborgarförslag
 §159 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta

Expedieras till 
Kommundirektören

Kerstin Pettersson

Kommunfullmäktige
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Återkallande av uppdrag - 
Utredning av Sannabadet

18

13KS84
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Tjänsteskrivelse 2019-03-05 1 (1)

Dnr: 13KS84

   

Tjänsteskrivelse – Återkalla uppdrag angående ett 
inomhusbad vid Sanna

Ärendebeskrivning
2014-09-09 gav kommunstyrelsen ett uppdrag i samband med behandlingen av ett 
medborgarförslag att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets framtida 
förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong 
jämfört med idag. I en genomgång av politiska beslut som inte verkställts 
identifierades detta beslut och det är nu uppe för ställningstagande. 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet är inaktuellt då det gått nästan 
fem år sedan beslutets  och sen dess har det bland annat skett en utarrendering av 
Sannabadet till ny entreprenör. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
återkallar/avslutar uppdraget. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att utreda Sannabadets och det kringliggande 
områdets framtida förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en 
längre säsong

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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Protokoll 2019-03-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson  (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §34

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-04

Datum för överklagan 2019-03-05 till och med 2019-03-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

§34 - Återkallande av uppdrag - Utredning av Sannabadet 
(13KS84)
Ärendebeskrivning

2014-09-09 gav kommunstyrelsen ett uppdrag i samband med behandlingen av ett 
medborgarförslag att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets framtida 
förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med 
idag. I en genomgång av politiska beslut som inte verkställts identifierades detta beslut och 
det är nu uppe för ställningstagande.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet är inaktuellt då det gått nästan fem år 
sedan beslutets och sen dess har det bland annat skett en utarrendering av Sannabadet till ny 
entreprenör. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen återkallar/avslutar uppdraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets 
framtida förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
bifaller huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservation

Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.
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Protokoll 2019-03-04

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag - (69962)
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §165 - (KS 13-84-7)
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §80 - (KS 13-84-8)
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-6)
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-5)
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-4)
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-3)
 Protokollsutdrag KF 2013-06-12 - (KS 13-84-2)
 Medborgarförslag angånde ett inomhusbad vid Sanna - (13KS84-1)
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen Mötesdatum

2014-09-09
DNR
13KS84

1 (2)

Protokollsutdrag

§ 165 - Svar på medborgarförslag angående ett inomhusbad 
vid Sanna

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin Pettersson. 
Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet.
Kommunstyrelseförvaltningen menar att Sannbadets och kringliggande område behöver 
utredas i syfte att utöka dess utbud och under en längre säsong jämfört med idag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannbadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att 
området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,

3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.

Beslutsunderlag

 Medborgarförslag angående ett inomhusbad vid Sanna
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannabadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att 
området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,

3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen Mötesdatum

2014-09-09
DNR
13KS84

2 (2)

Kommunstyrelsen beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannabadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att 
området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,

3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.

 

Expedierat
Kerstin Pettersson, Fjugesta
Kommunfullmäktige 
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ProtokollsutdragLEKEBERGS KOMMUN
Kommunfullmäktige Mötesdatum

2014-09-18
DNR
13KS84

1 (1)

Protokollsutdrag

§ 80 - Anmälan av besvarat medborgarförslag angående ett 
inomhusbad vid Sanna

Dnr 13KS84

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin Pettersson Fjugesta. 
Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att Sannbadets och kringliggande område behöver utredas i 
syfte att utöka dess utbud och under en längre säsong jämfört med idag.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående ett inomhusbad vid Sanna

 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna

 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannbadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att 
området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,
3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannbadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att 
området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag,

2. Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,
3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.
4. Kommunstyrelsen överlämnar svar på medborgarförslag till kommunfullmäktige för 

kännedom.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige frångår ärendet.
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2014-09-10 1 (2)

Dnr: 13KS84

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående 
inomhusbad vid Sanna
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin 
Pettersson. Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att Sannbadets och kringliggande område 
behöver utredas i syfte att utöka dess utbud och under en längre säsong jämfört med 
idag.

1 Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin 
Pettersson. Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet. De 
positiva effekter ett badhus skulle få för simundervisning, motionssim och 
vattengymnastik lyfts fram. Vattengymnastik för äldre nämns som ett sätt att 
motverka fallolyckor i den åldersgruppen. Vidare betonar förslagsställaren 
miljöaspekten då förslaget skulle innebära färre resor till inomhusbad i andra 
kommuner. Ett inomhusbad framställs även som en ”utsmyckning”.

2 Analys
Ett inomhusbad vid Sannabadet skulle få svårt att konkurrera med större 
anläggningar i andra kommuner och även en nybyggnation av en mindre simhall blir 
med tanke på kommunens befolkningsunderlag svår att motivera. Nyttjandegraden 
av det befintliga badet och anläggningarna vid Sanna är i dagsläget lågt sett över hela 
året. Det innebär dock inte att området saknar utvecklingspotential och möjligheten 
att bättre utnyttja befintliga anläggningar och öppna upp för andra aktiviteter bör 
undersökas.
Förslagsställarens synpunkter är i vissa avseenden relevanta och bör ingå i en analys 
av nyttjandet och behovet när det kommer till själva baddelen, exempelvis 
vattengymnastik. I en bredare utredning bör även Sannabadets roll som mötesplats 
ingå, vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för olika målgrupper.

2.1 Övergripande konsekvenser
I utformningen av området är integration och mångfald särskilt viktiga aspekter i och 
med att det kan bli en plats där kommunens innevånare får möjlighet att träffas. 
Inkludering blir ett nyckelord även gällande hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
För att hitta det bästa sättet att utveckla området behövs en utredning där det 
framgår vilka lösningar som är möjliga och vad dessa för med sig ekonomiskt. 
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2014-09-10 2 (2)

Dnr: 13KS84

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannbadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar 
i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med 
idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,

3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Elin Dofs
Kommundirektör vikarierande utredningssekreterare
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2014-09-10 1 (1)

Dnr: 13KS84

Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad 
vid Sanna
Medborgarförslaget aktualiserar en fråga som tidigare utretts och som det finns 
anledning för Lekebergs kommun att åter titta närmare på. Det är viktigt att 
Sannabadet och aktiviteterna därikring matchar kommuninvånarnas behov och att 
området blir attraktivt för allmänheten. Kommunen menar därför att en översyn av 
områdets utvecklingsmöjligheter bör göras.

Antalet badhus i närliggande kommuner gör att underlaget för en nybyggnation 
saknas, men nyttjandet av befintlig anläggning och utbudet av kringaktiviteter skulle 
möjligen kunna förbättras och breddas för en längre säsong.
De förslag till aktiviteter som framförs av förslagsställaren kan vara relevanta för att 
tillmötesgå invånarnas behov och är värda att inkludera i en djupare analys av 
utbudet på området. Förslagsställaren sätter också fokus på vikten av en tilltalande 
mötesplats.

För att undersöka hur Sannabadet och dess aktiviteter kan utvecklas för att passa 
olika målgrupper och bli mer attraktivt över en längre säsong kommer Lekebergs 
kommun att tillsätta en utredning som ska se över Sannbadets och det kringliggande 
områdets förutsättningar.

LEKEBERGS KOMMUN

Charlotta Englund
Kommunstyrelsens ordförande
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2014-09-03 1 (2)

Dnr: 13KS84

Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående 
inomhusbad vid Sanna
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin 
Pettersson. Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet.

Kommunstyrelseförvaltningen menar att Sannbadets och kringliggande område 
behöver utredas i syfte att utöka dess utbud och under en längre säsong jämfört med 
idag.

1 Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2013-06-07 från Kerstin 
Pettersson. Förslaget uttrycker en önskan om ett inomhusbad vid Sannabadet. De 
positiva effekter ett badhus skulle få för simundervisning, motionssim och 
vattengymnastik lyfts fram. Vattengymnastik för äldre nämns som ett sätt att 
motverka fallolyckor i den åldersgruppen. Vidare betonar förslagsställaren 
miljöaspekten då förslaget skulle innebära färre resor till inomhusbad i andra 
kommuner. Ett inomhusbad framställs även som en ”utsmyckning”.

2 Analys
Ett inomhusbad vid Sannabadet skulle få svårt att konkurrera med större 
anläggningar i andra kommuner och även en nybyggnation av en mindre simhall blir 
med tanke på kommunens befolkningsunderlag svår att motivera. Nyttjandegraden 
av det befintliga badet och anläggningarna vid Sanna är i dagsläget lågt sett över hela 
året. Det innebär dock inte att området saknar utvecklingspotential och möjligheten 
att bättre utnyttja befintliga anläggningar och öppna upp för andra aktiviteter bör 
undersökas.
Förslagsställarens synpunkter är i vissa avseenden relevanta och bör ingå i en analys 
av nyttjandet och behovet när det kommer till själva baddelen, exempelvis 
vattengymnastik. I en bredare utredning bör även Sannabadets roll som mötesplats 
ingå, vilka aktiviteter som kan vara lämpliga för olika målgrupper.

2.1 Övergripande konsekvenser
I utformningen av området är integration och mångfald särskilt viktiga aspekter i och 
med att det kan bli en plats där kommunens innevånare får möjlighet att träffas. 
Inkludering blir ett nyckelord även gällande hänsyn till jämställdhetsperspektivet.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
För att hitta det bästa sättet att utveckla området behövs en utredning där det 
framgår vilka lösningar som är möjliga och vad dessa för med sig ekonomiskt. 

Page 258 of 262



2014-09-03 2 (2)

Dnr: 13KS84

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Utreder Sannbadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar 
i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong jämfört med 
idag,

2.  Antar förslag till yttrande över medborgarförslaget,

3. Anser att medborgarförslaget därmed är besvarat.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Elin Dofs
Kommundirektör vikarierande utredningssekreterare
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2014-09-03 1 (1)

Dnr: 13KS84

Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad 
vid Sanna
Medborgarförslaget aktualiserar en fråga som tidigare utretts och som det finns 
anledning för Lekebergs kommun att åter titta närmare på. Det är viktigt att 
Sannabadet och aktiviteterna därikring matchar kommuninvånarnas behov och att 
området blir attraktivt för allmänheten. Kommunen menar därför att en översyn av 
områdets utvecklingsmöjligheter bör göras.

Antalet badhus i närliggande kommuner gör att underlaget för en nybyggnation 
saknas, men nyttjandet av befintlig anläggning och utbudet av kringaktiviteter skulle 
möjligen kunna förbättras och breddas för en längre säsong.
De förslag till aktiviteter som framförs av förslagsställaren kan vara relevanta för att 
tillmötesgå invånarnas behov och är värda att inkludera i en djupare analys av 
utbudet på området. Förslagsställaren sätter också fokus på vikten av en tilltalande 
mötesplats.

För att undersöka hur Sannabadet och dess aktiviteter kan utvecklas för att passa 
olika målgrupper och bli mer attraktivt över en längre säsong kommer Lekebergs 
kommun att tillsätta en utredning som ska se över Sannbadets och det kringliggande 
områdets förutsättningar.

LEKEBERGS KOMMUN

Charlotta Englund
Kommunstyrelsens ordförande
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