
Kallelse 2019-04-10

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

Sammanträdesrummet Multen

Övriga

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 11 mars.
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2 – Politisk lärling inom kommunstyrelsen 
2019 
(KS 19-245)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare 
håll. Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara 
politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har 
anknytning till ett politiskt parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en 
förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under 
samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

Centerpartiet önskar att Ewa-Britt Nilima (C) utses till politisk lärling inom kommunstyrelsen under 
perioden 4 april – september 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. utser Ewa-Britt Nilima (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under sex månader 
med start den 4 april 2019

2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare för Ewa-Britt Nilima (C).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) föreslår att startdatumet ändras till den 10 april 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. utser Ewa-Britt Nilima (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under sex månader med start 
den 10 april 2019.
2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare för Ewa-Britt Nilima (C).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2019
 §60 KSAU Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2019

Page 3 of 31



Kallelse 2019-04-10

3 – Informationsärende - 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 handlingarna.
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4 – Informationsärende - 
Kommundirektörens information 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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5 – Månadsrapport för mars 2019 
(KS 19-231)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för mars 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 mars 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 mars 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för mars 2019
 §38 KSAU Månadsrapport för mars 2019
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6 – Ökad investeringsbudget till Sydnärkes 
IT-nämnd 
(KS 19-108)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En utredning av nätverket i Lekebergs kommun har gjorts och visar på att upprustning och 
modernisering behövs. Lekebergs kommun behöver därför utöka sin investeringsbudget med 
845 000 kr 2019 och 1 400 000 kr 2020. Detta genererar en utökad driftkostnad i form av 
kapitalkostnader om 391 004 kr under en period av 6 år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utökar investeringsbudget och tillhörande kapitalkostnader finansieras inom 
befintlig ram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ökad investeringsbudget till Sydnärkes IT-nämnd
 §6 SYD-IT Förstudie datakapacitet och infrastruktur – Sydnet 2.0
 Kalkyl Sydnet 2.0
 Tjänsteskrivelse - Förstudie datakapacitet och Infrastruktur
 §39 KSAU Ökad investeringsbudget till Sydnärkes IT-nämnd
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7 – Årsredovisning för Lekebergs kommun 
2018 
(KS 19-159)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2018.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått tre mål, tre är delvis 
uppnådda.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 33 mnkr för 2018. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 24 mnkr och det helägda moderbolaget, Lekebergs 
kommunala holding AB redovisar ett positivt resultat om ca 10 mnkr. I Lekebergs kommunala 
holding AB ingår, Lekebergs Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun
 Årsredovisning 2018 Lekebergs kommun
 §40 KSAU Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018
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8 – Verksamhetsberättelse 2018 Taxe- och 
avgiftsnämnden 
(KS 19-164)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente ska kommunstyrelsens leda och samordna ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Taxe- och avgiftsnämnden har inkommit med sin årsredovisning för 2018. I nuläget sköter taxe- och 
avgiftsnämnden 3 813 brukares avgifter uppdelat på de sju medlemskommunerna, det är en ökning 
med 340 brukare jämfört med tidigare år.

Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med nollresultat. Samtliga taxeintäkter utbetalas 
månadsvis till respektive kommun. Det eventuella över- eller underskott avseende administration 
såsom personalkostnader, IT-kostnader och liknande flyttas över till nästkommande år.

Taxe- och avgiftsnämnden rapporterar också att den interna kontrollen har skett enligt planen och 
inga avvikelser har framkommit under årets uppföljningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Taxe- och avgiftsnämndens årsredovisning för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2018 Taxe- och avgiftsnämnden
 Verksamhetsberättelse Taxe- och avgiftsnämnden 2018
 §41 KSAU Verksamhetsberättelse 2018 Taxe- och avgiftsnämnden
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9 – Årsredovisning Sydnärkes byggnämnd 
2018 
(KS 19-171)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente ska kommunstyrelsens leda och samordna ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Sydnärkes byggnämnd har inkommit med sin årsredovisning för 2018.

Nämnden hade som mål att under 2018 kunna behandla 80 % av byggloven inom fyra veckor vilket 
klarades. Målet att nå över 80 % i mätning av SKL:s mätning Insikt klarades inte utan här var 
resultatet 78%.

Ekonomiskt gör nämnden ett överskott med + 20 tkr som fördelar sig på de tre 
medlemskommunerna enligt följande:

 Askersunds kommuns + 9 tkr
 Laxå kommun + 5 tkr
 Lekebergs kommun + 6 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sydnärkes byggnämnds årsredovisning för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Sydnärkes byggnämnd
 Årsredovisning Sydnärkes byggnämnd 2018
 §42 KSAU Årsredovisning Sydnärkes byggnämnd 2018
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10 – Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 
2018 
(KS 19-184)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente ska kommunstyrelsens leda och samordna ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Sydnärkes miljönämnd har inkommit med sin årsredovisning för 2018. Miljönämnden bedömer 
måluppfyllelsen som god och ekonomiskt sett lämnar nämnden ett överskott och Lekebergs del av 
detta blev 1 074 kr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sydnärkes miljönämnds årsredovisning för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sydnärkes miljönämnd
 Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018
 §43 KSAU Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018
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11 – Årsredovisning Nerikes brandkår 2018 
(KS 19-182)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente ska kommunstyrelsens leda och samordna ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Nerikes Brandkår har inkommit med sin årsredovisning för 2018. Av de tretton prestationsmålen är 
tio uppfyllda samt tre delvis uppfyllda. Jämfört med 2017 har Nerikes Brandkår ökat antalet 
uppfyllda mål från sex till tio stycken.

Ekonomiskt sett lämnar kommunalförbundet ett överskott på 1 523tkr. Det är 1 223 tkr bättre än 
budgeterat och största orsakerna till överskottet är dels reavinster i samband med försäljning av 
värdepapper samt betydligt lägre investeringstakt än tidigare, vilket innebär lägre avskrivningar.
Kostnaden för sommarens skogsbränder har till stor del täckts av ersättning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra intäkter förknippade med skogsbränderna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Nerikes Brandkår årsredovisning för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 Nerikes brandkår
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2018
 Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
 Revisionsrapport Nerikes Brandkår
 §44 KSAU Årsredovisning Nerikes brandkår 2018
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12 – Årsredovisning 2018 för Sydnärkes 
lönenämnd 
(KS 19-213)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens reglemente ska kommunstyrelsens leda och samordna ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).

Lönenämnden har inkommit med sin årsredovisning för 2018.

Lönenämnden, har förutom att se till att rätt löner betalas ut, även arbetat med att försöka 
genomföra likartade lönerutiner hos alla medlemskommuner. Nämnden har i större utsträckning 
genomfört riktade utbildningar och möten ute i kommunerna. Samt lagt stor vikt till övergången 
och anpassningen till GDPR gentemot nämndens medlemskommuner och kunder. Nämndens mål 
att ge kunderna och deras anställda rätt lön i rätt tid har uppnåtts till 99,7 procent. Nämnden har 
även genomfört utbildningar till chefer enligt plan.

Lönenämnden redovisade ett resultat enligt budget. Personalkostnaderna uppgick till 9,8 mkr 2018 
mkr vilket är en ökning med ca 500 tkr eller 5,5 procent i jämförelse med 2017. Årets 
personalkostnader redovisar ett budgetöverskott med 675 tkr som beror på långtidssjukskrivning 
och föräldraledigheter. Den sammanlagda semesterlöneskulden minskade med 61 tkr. Under övriga 
intäkter har årets positiva resultat på 288 tkr bokats upp för att reglera detta mot 
medlemskommunerna under nästkommande år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Sydnärkes Lönenämnds årsredovisning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018  för Sydnärkes lönenämnd
 Årsredovisning 2018  för Sydnärkes lönenämnd
 §45 KSAU Årsredovisning 2018 för Sydnärkes lönenämnd
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13 – Årsredovisning 2018 för kommunens 
helägda bolag och direktiv till ombud 
(KS 19-189)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för kommunens bolag 2018 och 
kommer ha bolagstämmor 6 maj 2019.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att
1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets 
resultat samt
2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 208 för kommunens bolag och direktiv till ombud
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018.pdf
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2018.pdf
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2018.pdf

Page 14 of 31



Kallelse 2019-04-10

14 – Bokslut överförmyndarkansliet 2018 
(KS 19-218)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Överförmyndarkansliet har inkommit med sitt bokslut för 2018. För 2018 redovisar 
överförmyndarkansliet ett överskott på 489 tkr. Enligt avtal med samarbetskommunerna 
balanseras resultatet över till nästkommande år. Resultatet regleras sedan i samband med årets 
första fakturering, före januari månads utgång.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bokslut överförmyndarkansliet 2018
 Bokslut för överförmyndarkansliet 2018
 §46 KSAU Bokslut överförmyndarkansliet 2018
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15 – Mål- och budgetanvisningar inför MER-
plan 2020 
(KS 18-68)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för nämnderna att förhålla 
sig till i sitt arbete med mål och budget inför nästkommande år. Dessa innehåller preliminära 
kommunfullmäktige mål och preliminära ekonomiska ramar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett underlag inför fastställandet av Mål- och 
budgetförutsättningarna för 2020-2022. Budgetförutsättningarna är det förvaltningarna ska ha som 
utgångspunkt i sitt arbete med nämndernas MER-planer (internbudgetar).

Lekebergs kommun förväntas få cirka 519 mnkr i skatter och bidrag inklusive den kommunala 
fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2020. Beräkningen bygger på förutsättningarna från 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 19:06 och att kommunen förväntas ha 8 169 
invånare per den 1 november 2019. Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett resultatkrav 
2020 om cirka 15,6 mnkr om resultatet ska uppgå till 3 % av skatter och bidrag. För planåren 2021-
2022 läggs ett resultatkrav om 2 % av skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar att det under 2020 görs följande tillfälliga satsningar:

Kultur- och bildningsnämnden om 3 mnkr, Kommunstyrelsen 900.000kr avseende lokal- och 
upphandlingsansvarig, 4 mnkr för kommunövergripande utvecklingsmedel till välfärdsteknologi, 
utredningar, kompetensutveckling m.m. samt 500.000kr för fortsatt fibersatsning. 
Detta ger ett överskott om 2,6 miljoner, efter att 3% är avsatt som ekonomiskt mål.

Propositionsordning

Ordförande frågar om hon kan ställa Håkan Södermans (M) yrkande mot förslag till beslut och 
finner att arbetsutskottet godkänner propositionsordningen.

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut eller enligt Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Reservationer

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2020
 Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2020
 §47 KSAU Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2020
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16 – Beslut om riktlinjer för inköp av fordon 
(KS 19-193)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 
inköp av fordon till kommunen. Förslag till nya riktlinjer har därför tagits fram av 
Kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutade riktlinjer bör kunna fungera i ett mångårigt perspektiv, vara enkla och tydliga och 
samstämma med kommunens ordinarie styrmodell (MER-styrning) och i den beslutade mål och 
uppdrag. Kommunen har ett behov av nya riktlinjer för inköp av fordon, detta med anledning av att 
kommunen nu saknar riktlinjer för ändamålet samtidigt som akuta behov av att ersätta del av 
fordonsparken föreligger.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp av fordon i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för inköp av fordon
 Riktlinjer för inköp av fordon i Lekebergs kommun
 §50 KSAU Beslut om riktlinjer för inköp av fordon
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17 – Tilldelningsbeslut – mattransporter 
(KS 19-167)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Upphandling har genomförts för ramupphandling av kommunens mattransporter. Tidigare avtal har 
löpt över tre år och denna upphandling har samma tidsperiod, det vill säga perioden 2020-2022 och 
option på ytterligare ett år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tilldelar anbud nummer 3 avtalet för kommunens mattransporter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tilldelningsbeslut efter upphandling - mattransporter inom komumnen
 §51 KSAU Tilldelningsbeslut – Mattransporter
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18 – Informationsärende - Projekt 
Heltidsresan 
(KS 19-139)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med Kommunal slutit avtal om en 
heltidsresa med målet att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Heltidsarbete är 
avgörande för att offentlig sektor ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att 
öka jämställdheten i samhället.

SKL och Kommunal är överens om följande tre mål:

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid 

idag, ska eftersträva heltidsarbete.

Information om projekt Heltidsresan i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handläggarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Presentation Heltidsresan KS upplaga 2
 §49 KSAU Information - Projekt Heltidsresan
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19 – Informationsärende - Arbetet med 
detaljplaner i Lekebergs kommun 
(KS 19-214)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information om arbetet med detaljplaner i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handläggarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Detaljplaner
 §53 KSAU Information - Prioritering av arbetet med detaljplaner i Lekebergs kommun
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20 – Detaljplan för del av fastighet Hidinge-
Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) 
(KS 17-331)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse på del av fastighet Hidinge-
Lanna 4:62 m.fl. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge-Lanna 4:62
 Granskningsutlåtande 1
 Granskningsutlåtande 2
 Fastighetsförteckning
 Samrådsredogörelse uppdaterad version
 Plankarta-A2
 Planbeskrivning
 Orienteringskarta.pdf
 Tidslinje planprocess - standardförfarande-01.jpg
 §52 KSAU Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)
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21 – Bolagspolicy 
(KS 18-745)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag till bolagspolicy reglerar kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens roller som 
ägare och aktörer i styrningen av bolagen. Här förtydligas till exempel vilka former av ägardirektiv 
kommunfullmäktige kan fastställa. Fortsättningsvis ska tre olika former av ägadirektiv tillämpas, 
nämligen:

 Årliga budgetdirektiv som en del i beslutet om kommunens budget och flerårsplan. Dessa 
kommer då att ersätta nuvarande ägardirektiv

 Särskilt ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga
 Beslut om att hela eller delar av ett kommunalt styrdokument (policy, program, riktlinje 

etc.) även ska gälla bolagen.

Kommunens bolag har fått lämna synpunkter och är framtagen med stöd att konsulter från PWC.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att de ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-

planen antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bolagspolicy
 Lekebergs kommuns bolagspolicy
 Protokollsutdrag från Holdingbolaget
 §54 KSAU Bolagspolicy
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22 – Ny bolagsordning för Lekebergs 
kommunala holdingbolag 
(KS 19-190)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning 
anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas 
stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag AB som 
därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr KS 14-141).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB - För antagande
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB med ändringar
 §55 KSAU Ny bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag

Page 24 of 31



Kallelse 2019-04-10

23 – Ny bolagsordning för Lekebergs 
bostäder AB (LEBO) 
(KS 19-192)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning 
anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas 
stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB som därmed ersätter 
tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB med ändringar
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB
 §57 KSAU Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO)
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24 – Ny Bolagsordning för Lekebergs 
kommunfastigheter AB (LEKO) 
(KS 19-191)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning 
anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas 
stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB som därmed 
ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - med ändringar
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB
 §56 KSAU Ny bolagsordning Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)
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25 – Informationsärende - Arbetet med FNs 
barnkonvention 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information om arbetet med FNs barnkonvention.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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26 – Rapportering av ej verkställda beslut 
kvartal 4, 2018 
(KS 19-96)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 30 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
 Reviderad tjänsteskrivelse kvartal 4 2018, till socialnämnden
 §5 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018
 §58 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018
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27 – 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 6 mars 2019 - 2 april 2019.

Delegationsbeslut
 KS 17-491-4 - Delegationsbeslut - förordnande av parkeringsvakter
 KS 19-91-3 - Anmälan av delegationsbeslut - Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 

betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

 KS 19-91-4 - Anmälan av delegationsbeslut - Rätt att ingå avtal som inte är av principiell 
betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

 KS 19-91-5 - Anmälan av delegationsbeslut - Hyresavtal för bosättningsuppdraget
 KS 19-91-6 - Anmälan av delegationsbeslut - 23 Beslut om tillsvidareanställning
 KS 19-243-1 - Anmälan av delegationsbeslut - 58. Rätt att ingå avtal som inte är av 

principiell betydelse eller i övrigt av större vikt och som avser den löpande verksamheten 
hos kommunstyrelsens förvaltning

 KS 19-91-7 - Anmälan av delegationsbeslut - Allmän visstidsanställning som 
resursförstärkning till folkhälsoenheten

 KS 19-204-2 - Delegationsbeslut - § 44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-8 - Delegationsbeslut - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade
 KS 17-319-1 - Avtal för uthyrning av kontorslokaler

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 10 
april 2019.
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28 – Meddelanden 
Lista på meddelanden

 KS 19-161-1 - Sydnärkes byggnämnd protokoll 2019-01-31
 KS 19-188-1 - Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor 2019
 KS 17-259-2 - Holdingbolaget - 2019-03-04
 KS 19-211-1.2 - Följebrev - Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 

av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
 KS 19-221-1 - Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2019-02-27
 KS 19-259-1 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 190301 (3/3)
 KS 18-58-6 - Svar på brev gällande utryckningstider, utifrån Öppna jämförelser
 KS 19-88-6 - Sotningsindex 2019 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:13
 KS 19-77-9 - Beslut för kännedom Dnr BS 200-1387-18
 KS 19-88-7 - Cirkulär 19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige | Viktig 

information från SKL (cirkulär)
 KS 19-88-8 - Hantering av karensavdraget för anställda på RiB | Viktig information från SKL, 

cirkulär 19:11
 KS 19-256-1 - Miljörapport Fjugesta ARV 2018
 KS 19-80-2 - Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro 2019-03-08
 KS 19-88-9 - Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. 

(2019-03-21) | Viktig information från SKL, cirkulär 19:14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handläggarna
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29 – Central samverkan 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 2 april 2019 publiceras så snart det är justerat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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