
Protokoll 2017-01-17

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-14:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomiavdelningen) §§1-5
Henrik Hult (Ordförande socialnämnden) §§1-4
Mats Turesson (Teknik- och serviceavdelningen) §5
Johan Niklasson (Politisk lärling (C))

Protokollet innehåller paragraferna §§1-16

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2017-01-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-01-17

Datum för överklagan 2017-01-19 till och med 2017-02-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-17

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Adjungerande
§3 Politisk lärling, våren 2017
§4 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§5 Information - Kommundirektören
§6 Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen
§7 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017
§8 Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro
§9 Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun
§10 Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i Fjugesta
§11 Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett
§12 Rekrytering av kommundirektör
§13 Redovisning av delegeringsbeslut 7 december 2016 - 9 januari 2017
§14 Redovisning av inkomna synpunkter 7 december 2016 - 9 januari 2017
§15 Meddelanden perioden 7 december 2016 - 9 januari 2017
§16 Samverkansprotokoll för kännedom
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§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 18 januari 2017.

Beslut
Anette Bergdahl (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad

Page 4 of 239



Protokoll 2017-01-17
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§2- Adjungerande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att adjungera Henrik Hult (C) ordförande i socialnämnden §§3-5.

Paragrafen är justerad
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§3 - Politisk lärling, våren 2017 (KS 16-725)
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.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden januari – juni 
2017

2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden januari – juni 
2017

2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling, våren 2017 - (KS 16-725-2)
 §7 KSAU Politisk lärling, våren 2017 - (KS 16-725-1)

Expedieras till 
Johan Niklasson

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning
Information från kommundirektör, ekonomichef samt teknisk chef.

 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-621)
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av 
granskningen under en viss period.

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär 
att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska 
prioriteras. Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska 
årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2017 - (KS 16-621-2)
 Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2017 - (38930)
 §2 KSAU Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - (KS 16-621-1)

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer i kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 
(KS 16-666)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 44 i delegationsordningen, Avslag om förläggning av 
semester vid särskilda skäl  ska strykas.

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 66 i delegationsordningen, Förtroendevaldas deltagande i 
kurser, konferenser o dylikt ska strykas.

Propositionsordning

Ordförande behandlar först Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, att punkt 44 i 
delegationsordningen, Avslag om förläggning av semester vid särskilda skäl  ska strykas och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, att punkt 66 i 
delegationsordningen, Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dylikt ska strykas och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter resterande delar av delegationsordningen och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkanden, att punkt 44 i delegationsordningen, Avslag om förläggning av 
semester vid särskilda skäl och punkt 66, Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o 
dylikt ska strykas.
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Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 
med ändringsyrkanden att punkt 44 i delegationsordningen, Avslag om förläggning av semester vid 
särskilda skäl och punkt 66, Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dylikt ska strykas.

Beslutsunderlag
 Delegationsordning 2017 kommunstyrelsen, reviderad 17 januari 2017 - (39228)
 §4 KSAU Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 - (KS 16-666-6)

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer

Handläggare i kommunstyrelseförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social 
oro (KS 16-619)
Ärendebeskrivning
Detta dokument är framtaget i ett samarbete mellan de fem Sydnärke kommunerna Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det behandlar fenomenen våldsbejakande extremism och 
social oro. Våldsbejakande extremism och social oro är två skilda fenomen men som kan ha samma 
beröringspunkter. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och även social oro är av 
avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. Syftet med 
policyn är att minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. Kopplat till denna kommer 
det finnas en lokal handlingsplan för insatser som syftar till att konkretisera vad kommunen gör och 
hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism och social oro.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att i policyn för arbetet mot våldsbejakande extremism ändra 
benämningen "ungdomsgrupp" till "grupp".

Propositionsordning

Ordförande behandlar först Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande, att i policyn för arbetet mot 
våldsbejakande extremism ändra benämningen "ungdomsgrupp" till "grupp" och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter resterande delar av policyn och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro med 
Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande att i policyn ändra benämningen "ungdomsgrupp" till 
"grupp".

Beslut
Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro 
med ändringen att i policyn ändra benämningen "ungdomsgrupp" till "grupp".
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (KS 16-

619-4)
 Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (37738)
 §191 KSAU Information - Policy för arbetet mot våldbejakande extremism - (KS 16-619-2)
 §3 KSAU Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (KS 16-619-3)

Expedieras till 
Jessica Kärrlander, säkerhetskoordinator

Förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen

Förvaltningschef socialförvaltningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-91)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, via revidering av arkivreglementet, att en 
gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för Lekebergs kommun. Detta istället för en 
dokumenthanteringsplan för varje nämnd inom kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

 

Beslut
Kommunstyrelsen antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (KS 16-91-4)
 Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (38608)
 §8 KSAU Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (KS 16-91-3)

Expedieras till 
Socialnämnden

Kultur- och bildningsnämnden

Paragrafen är justerad
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§10 - Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i 
vattenparken i Fjugesta (KS 14-562)
Ärendebeskrivning
Linnea Larsson har inkommit med medborgarförslag om belysning i vattenparken. Att uppföra 
belysning skulle öka attraktionskraft och tillgänglighet i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till svar

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till svar

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar angående medborgarförslag om belysning i vattenparken - (KS 14-562-

6)
 Svar på medborgarförslag om belysning i Vattenparken - (37879)
 Medborgarförslag gällande lampor/gatulyktor i vattenparken i Fjugesta - (KS 14-562-1)
 §5 KSAU Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i Fjugesta - (KS 14-562-

5)

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Linnea Larsson

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§11 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto 
för oförutsett (KS 16-711)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) använde vid föregående kommunstyrelse sin initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap 
17§ och yrkade att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen behandla frågan om att 
ianspråksta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att ianspråksta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett 
till fiberutbyggnad.

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet avslås.

Propositionsordning

Ordförande ställer Kjell Edlunds (S) yrkande, om att kommunstyrelsen ska ianspråkta 100 000 kronor 
från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad, mot Wendla Thorstensson yrkande 
om avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Wendla Thorstenssons 
yrkande om avslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Kjell Edlunds (S) yrkande om att kommunstyrelsen ska ianspråkta 100 000 
kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Reservationer

Kjell Edlund (S) och Anette Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Edlunds (S) 
yrkande.

 

Beslut
Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden
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Kjell Edlund (S) yrkar på att ianspråksta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett 
till fiberutbyggnad.

Propositionsordning

Ordförande ställer Kjell Edlunds (S) yrkande mot kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår Kjell Edlunds (S) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen avslår Kjell Edlunds (S) yrkande om att kommunstyrelsen ska ianspråkta 100 000 
kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Reservationer

Kjell Edlund (S), Anette Bergdahl (S), Ewonne Granberg (S), Berth Falk (S) samt Jette Bergström 
(S)  reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Edlunds (S) yrkande.

 

Beslutsunderlag
 §219 KS Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett - (KS 16-

711-1)
 §9 KSAU Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett - (KS 16-

711-2)

Paragrafen är justerad
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§12 - Rekrytering av kommundirektör (KS 16-411)
Ärendebeskrivning
Rekryteringsgrupp utsedd av kommunstyrelsen, tjänstemannagrupp och fackliga organisationer har 
intervjuat fyra sökande till tjänst som kommundirektör. Efter genomförda förhandlingar med berörda 
fackliga organisationer föreligger förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. anställer Martin Willén fr.o.m. 2017-04-01 och tillsvidare.

2. förordnar Martin Willén som kommundirektör under tiden 2017-04-01 t.o.m. 2021-03-31.

3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor för Martin Willén 
under pågående förordnande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen

1. anställer Martin Willén fr.o.m. 2017-04-01 och tillsvidare.

2. förordnar Martin Willén som kommundirektör under tiden 2017-04-01 t.o.m. 2021-03-31.

3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor för Martin Willén 
under pågående förordnande.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anställning av kommundirektör - (KS 16-411-24)
 §10 KSAU Rekrytering av kommundirektör - (KS 16-411-23)

Expedieras till 
Martin Willén

Paragrafen är justerad
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§13- Redovisning av delegeringsbeslut 7 december 2016 - 9 
januari 2017
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 7 december 2016 - 9 januari 2017.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut - Beviljande av uppsägning, folkhälsopedagog - (KS 16-723-

1diarienummer)

  Delegationsbeslut - Yttrande om kameraövervakning - (KS 16-722-3diarienummer)

  Delegationsbeslut - kameraövervakning - (KS 16-721-3diarienummer)

  Delegationsbeslut - Lekeberg avstår från att yttra sig - (KS 16-710-3diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecka avtal - (KS 16-616-5diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag. 29187 - (KS 16-724-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecknande av avtal med Fibergruppen gällande samkanalisation för fiber 
- (KS 16-746-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecknande av samarbetesavtal gällande fiberprojekt Gräfsta 2 - (KS 16-
747-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - bidrag till enskilda vägar - (KS 16-697-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Bidrag för enskilda vägar - (KS 16-698-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar - (KS 16-712-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Beslut på nämndens vägnar i så brådskande ärenden att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas - (KS 16-719-3diarienummer)

  Delegationsbeslut - Avtal om tjänsteköp - (KS 16-685-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Beslut om avstå yttrande - (KS 16-727-3diarienummer)

  Avtal mellan Lekebergs kommun och Tieto gällande KIR- kommuninvånarregister för 
perioden 2016-11-01 - 2021-08-31 - (KS 17-15-1diarienummer)

  Delegationsbeslut - (KS 17-15-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - (KS 17-24-4diarienummer)
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  Delegationsbeslut avseende arrendeavtal för odlingslott nr 11 - (KS 16-348-
24diarienummer)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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§14- Redovisning av inkomna synpunkter 7 december 2016 - 9 
januari 2017
Ärendebeskrivning
Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen 7 december 2016 - 9 januari 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på att skolköket serverar gröt till elever - (KS 16-713-2)
 Svar på synpunkter angående att Måltidsenheten serverar risgrynsgröt till skolan - (KS 16-

713-3)
 Synpunkter på kommunens hemsidas information om skattehöjning - (KS 16-749-1)
 Svar på skattehöjning - information på hemsidan - (KS 16-749-2)

Paragrafen är justerad
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§15- Meddelanden perioden 7 december 2016 - 9 januari 2017
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen perioden 7 december 2016 - 9 januari 2017.

Anmälningar
 Beslut om trafikförordning väg 691 – ( KS 16-205-4)

 Svar på förremiss gällande kulturgaranti Örebro län – ( KS 16-670-4)

 KUB §129 Svar på förremiss gällande kulturgaranti Örebro län – ( KS 16-670-5)

 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-11-16 – ( KS 16-174-4)

 Beslut om vägklassificering väg 534 – ( 11KS385-2)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§16- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning
Samverkansprotokoll för kännedom.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2017-01-09 14.42.06.pdf - (39495)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§1
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Adjungerande 

§2
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Politisk lärling, våren 2017

§3

KS 16-725
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Tjänsteskrivelse 2017-01-10 1 (1)

Dnr: KS 16-725

Tjänsteskrivelse – Politisk lärling, våren 2017

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. 

1 Bakgrund
Wendla Thorstensson (C) önskar att Johan Niklasson (C) utses till politisk lärling inom 
kommunstyrelsen under perioden januari – juni 2017. 

2 Analys
Att utse Johan Niklasson (C) till Politisk lärling innebär en marginell ökning av 
arvodesutbetalningar. Som politisk lärling har du samma rätt till arvode som en 
ersättare. Om Niklas deltar på varje sammanträde med kommunstyrelsen mellan 
januari och juni 2017 innebär det en ökning av arvodesutbetalningar på ca 2 550 
kronor (räknat på att varje sammanträde är tre timmar långt och att 
kommunstyrelsen sammanträder fem gånger). Förlorad arbetsinkomst är inte 
inräknat i detta.

3 Slutsats

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Johan Niklasson (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden 
januari – juni 2017
2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare.

LEKEBERGS KOMMUN

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §7

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7 - Politisk lärling, våren 2017 (KS 16-725)
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 politiska lärlingar får 
finnas i samma nämnd under samma period. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk 
lärling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under perioden januari – juni 
2017

2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling, våren 2017 - (38800)
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Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§4
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Information - Kommundirektören

§5
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Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen

§6

KS 16-621

   

Page 33 of 239



Tjänsteskrivelse 2017-01-02 1 (1)

Dnr: KS 16-621

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollplan 2017
   

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

Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel 
får allvarliga konsekvenser ska prioriteras.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2017

Innehållsförteckning
1 Lekebergs intern kontrollarbete ...................................................................................................................................................................................2

1.1 Riskbedömnings matris ....................................................................................................................................................................................................3

2 Intern kontrollplan 2017 ..............................................................................................................................................................................................4

2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp) ................................................................................................................................4

2.2 Administration..................................................................................................................................................................................................................5

2.3 Ekonomi............................................................................................................................................................................................................................5

2.4 Personal............................................................................................................................................................................................................................8

2.5 Verksamhet ....................................................................................................................................................................................................................10
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1 Lekebergs intern kontrollarbete 
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. 
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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. 

Intern kontrollplanerna ska innehålla följande delområden

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

1.1 Riskbedömnings matris

Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2017
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Rapportering av fattade 
delegationsbeslut

Kontroll av att beslut 
på delegation 
rapporteras till 
nämnd

utredningssekreterare Slumpvis kontroll av ett antal 
delegationspunkter

2 ggr/år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Hög risk

Risk- och sårbarhet Handlingsplanerna 
för risk- och 
sårbarhet

Säkerhetsstrateg Kontroll av att 
handlingsplanerna är 
uppdaterade och efterlevs

1 gång per år Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till nämnd

Medelhög 
risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.2 Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 gg/år Nämnd/KS Hög risk

Kontroll av sekretess i 
Platina

Loggning av ärenden 
i Platina

Administrativ chef Kontrollera ett antal slumpvisa 
sekretssärenden i Platina och 
vilka som varit inne i ärendet. 

1 
gg/månaden

Administrativ 
chef

Måttlig 
risk

Kris- och beredskap Kommunens 
krisledningspärm är 
uppdaterad

Säkerhetsstrateg Kontrollera så 
kontaktuppgifter med mera 
stämmer i kommunens 
krisledningspärm

2 ggr/år Administrativ 
chef

Måttlig 
risk

2.3 Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Ekonomiassistent Två gånger om året 
kontrolleras hela 
beslutsattestförteckningen.

2 gånger per 
år

Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Inköp görs enligt 
avtal.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef MåttligInköp

Kontroll av 
rekvisitionsblock.

Ekonomiassistent Kontrollen sker via stickprov 
och en gång om året.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Beslutsattest skett av 
rätt person. Faktura 
får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får 
ej vara samma 
person.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Allvarlig

Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig

Leverantörsfakturor

Fakturans uppgifter 
är korrekta, exempel 
F-skatt, regnr moms.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Scannade fakturor 
korrekt överförda 
bl.a. rätt antal sidor 
scannade.

Ekonom Kvartalsvis sker kontrollen av 
scanningen och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Kvartalsvis Ekonomichef Måttlig

Hantering av 
handkassor.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Redovisning av 
handkassor. Kvitto 
och kontanter 
stämmer med 
utkvitterat belopp.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontroll av hantering 
av sedlar och mynt.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontanthantering

Kontroll av förvaring 
av kontanter.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter 
via ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Se till att rätt 
investering finns i 
anläggningsregistret.

Ekonom Två gånger om året 
kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 gång per år Ekonomichef MåttligInvestering

Kontrollera att 
investeringsbeslut 
föreligger.

Ekonom I samband med inrapportering 
av årets investeringar i 
anläggningsregistret 
kontrolleras om 
investeringsbeslut föreligger.

2 gång per år Ekonomichef Måttlig

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. 
till centralarkivet varvid 
närarkivet uppdateras en gång 
om året i samband med 
bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

2.4 Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstillsättning.
Personalsekreterare Stickprov 4 ggr/år Personalchef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Att rapporterad 
sjukfrånvaro i 
självservice stämmer 
mot rapporterad till 
bemanningsteamet,

Rehabiliteringshandläg
gare

Kontroll av självservice mot 
bemanningsteamets underlag 
för vikarierekrytering 

1 gång/år Personalchef Medellåg 
risk

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliteringshandläg
gare

Uppföljning av sjukfrånvaro Varje månad Personalchef Allvarlig

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Personalsekreterare Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Stor

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. 
till centralarkivet varvid 
närarkivet uppdateras en gång 
om året i samband med 
bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.5 Verksamhet
Fordonsbesiktning Att samtliga 

tjänstefordon är 
korrekt besiktigade

Handläggare 
fordonsförvaltning

Uppföljning av att besiktning 
blir utförd och godkänd.

Löpande Teknisk chef Allvarlig

Skötselplan allmänna ytor Att arbete utförs 
enligt skötselplanen.

Teknisk chef Uppföljning av arbetsplanering 
och utförande.

Månadsvis 
Maj-Sep

Kommundirekt
ör

Måttlig
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §2

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2 - Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-621)
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av 
granskningen under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en bedömning 
av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där 
eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Kontrollplanen ska antas inför varje år. 
Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen ska årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2017 - (39196)
 Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2017 - (38930)
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017

§7

KS 16-666

   

Page 48 of 239



2017-01-02 1 (11)

Delegationsordning 2017 
kommunstyrelsen, reviderad 17 
januari 2017
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1 Delegation
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är 
aktuell.  Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

Beslutanderätten i följande ärenden får, enligt kommunallagen 6 kap 34 §, inte 
delegeras: 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, och

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. 
Om en delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att 
beslutet inte bör fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. 

1.1 Anmälan av delegationsbeslut
Enligt kommunallagen 6 kap 35 § ska beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 33 § anmälas till nämnderna. 

Den som enligt delegationsordningen fått rätten att besluta i kommunstyrelsens 
ställe ska anmäla de fattade besluten till kommunstyrelsens vid nästa planerade 
sammanträde. 

Anmälan ska ske genom en skriftlig sammanställning innehållande:

 vilken delegation som ligger till grund för beslutet,
 kort beskrivning av ärendet samt fattade besluts innehåll,
 namn på den beslutande, samt 
 beslutsdatum. 

1.2 Vidaredelegation 
Om nämnden med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 
verksamhetsområde att fatta beslut får förvaltningschefen, om nämnden medgivit 
det, enligt kommunallagen 6 kap 37 § vidaredelegera beslutanderätten till annan 
anställd inom kommunen. 

Delegaten ska anmäla fattade beslut till förvaltningschefen, som i sin tur anmäler 
beslutet till nämnden. 
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1.3 Brådskande ärenden
Enligt kommunallagen 6 kap 36 § får en nämnd uppdra åt ordförande eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

1.4 Jäv
Reglerna om jäv i kommunallagen 6 kap 24-27 §§ gäller också vid delegationsbeslut. 
Delegat får därför inte fatta delegationsbeslut i ärende där delegaten är jävig. 
Ärendet ska istället överlämnas till annan behörig delegat eller till nämnden för 
beslut. 

1.5 Delegering och ren verkställighet
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I 
delegationsordning ska endast upptas beslut i kommunallagens mening.
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning 
eller genom förvaltningsbesvär. 

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och 
beslutsalternativ. Det rör sig här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering 
enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar turordning. 

1.6 Delegering av rätt att överklaga
Beslut att överklaga domslut av allmän förvaltningsdomstol går att delegera, liksom 
beslut att begära inhibition. En förutsättning är att det överklagade beslutet i sig är 
delegerbart.

1.7 Beslut utan delegation
Om en anställd fattar ett beslut utan stöd av ett delegeringsuppdrag kan ett sådant 
beslut inte överklagas eftersom beslutet inte kan sägas existera i kommunallagens 
mening. Beslutet är ogiltigt. Kommunen kan dock bli civilrättsligt bunden av beslutet 
om mottagaren är i god tro och det rör civilrättsliga förhållanden. 
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2 Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun

2.1 Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande inträder förste vice ordföranden och vid 
förfall för både ordföranden och förste vice ordföranden inträder andre vice 
ordföranden, om ej annat anges.

2.2 Vid förfall för övriga delegater
Vid förfall för övriga delegater inträder vikarie/ställföreträdare som delegat, om ej 
annat anges i delegationsordningen eller särskilt har beslutats.

För att säkerställa att ordinarie delegaters tillfälliga frånvaro inte förhindrar ett 
nödvändigt ärendeflöde har kommundirektören vid delegats frånvaro beslutsrätt i 
alla ärenden som är delegerade till tjänsteman. Detsamma gäller när ordinarie 
delegat är jävig. Även den som enligt dessa delegationsregler eller särskilt 
förordnande tjänstgör som kommundirektör vid kommundirektörens frånvaro har 
motsvarande beslutsrätt.

2.3 Ersättare för kommundirektören
Vid kommundirektörens frånvaro vikarierar, automatiskt och utan särskilt 
förordnande för det enskilda tillfället, ställföreträdare som kommundirektör med de 
beslutsbefogenheter som kommundirektören har enligt delegationsordningen.

2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
Om delegaten finner att ett ärende är principiellt eller annars av större vikt ska 
ärendet hänskjutas till styrelsen för avgörande.

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets 
budget eller inom ramen för godkänd kostnadskalkyl för visst projekt.

2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar 
och yttranden

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också:

 Rätt att ompröva beslutet
 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatens 

beslut.
 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 

delegeringsbeslut samt besluta att ansöka om inhibition.

2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas besluten genom en förteckning över 
fattade delegationsbeslut.
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3 Delegationsordning

Ekonomi- och upphandlingsärenden
§ Delegation Delegat Lagar/Kommentar

1. Träffande av överenskommelse om betalning 
av fordran, antagande av ackord, ingående av 
förlikning upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

2. Beviljande av avbetalning av fordringar samt 
amorteringsplan, om särskilda skäl föreligger, 
upp till ett prisbasbelopp

Ekonomichef

3. Inlösen av lån före kreditens utgång där 
avsikten är att lånefinansieringen ska upphöra

Arbetsutskott

4. Bidrag/sponsring inom ramen för budget upp 
till ett prisbasbelopp

Kommundirektör

5. Bidrag/sponsring inom ramen för budget över 
ett prisbasbelopp

Arbetsutskott

6. Avskrivning av bokföringsmässiga fodringar Arbetsutskott
7. Besluta om de medel som kommunstyrelsen 

har budgeterade för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet

Folkhälsoutskott

8. Besluta om att utse besluts- och 
behörighetsattestanter.

Kommundirektör

9. Beslutanderätt om kortfristiga placeringar av 
kommunens likvida medel

Ekonomichef I enlighet med av 
fullmäktige antagna ”Mål 
och riktlinjer för 
finansverksamheten i 
Lekebergs kommun”

10. Omplacering av befintliga lån Ekonomichef
11. Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad 

borgen
Ekonomichef

12. Upplåning Ekonomichef Rätt att ta upp 
investeringskrediter inom 
ramen för av fullmäktige 
fattade beslut. Rätt att ta 
upp rörelsekrediter, med 
löptid upp till ett år, inom 
den ram som fullmäktige 
årligen fastställer samt 
rätt att lägga om och lösa 
tidigare upptagna lån.

13. Kortfristig inlåning från eller utlåning till 
bolagen inom ramen för koncernkonto-
systemet

Ekonomichef
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14. Antagande av anbud avseende avropsavtal 
och beslut om eventuell förlängning av 
gällande sådant avtal

Ekonomichef 

15. Rätt att besluta för kommunen i 
upphandlingar som görs inom ramen för 
organisationen Inköpssamverkan i Örebro Län

Ekonomichef

16. Upphandlingar och antagande av anbud upp 
till 10 prisbasbelopp 

Kommundirektör

17. Tillstyrka medfinansiering av EU-projekt Arbetsutskott
18. Omdisponering av medel mellan den 

anslagsnivå som kommunstyrelsen fastställt 
budgeten på i MER-plan (internbudget)

Kommundirektör

19. Underteckna ansökningar om statliga 
bidrag/stöd samt EU-bidrag/stöd

Kommundirektör

20. Inköp av fast egendom eller tomträtt vid 
exekutiv auktion i syfte att säkra kommunens 
fordran eller borgensåtagande, förutsatt att 
ärendet inte gäller stora värden eller annars är 
av särskilt stor vikt

Arbetsutskott

Personalärenden
21. Besluta om stridsåtgärder under pågående 

arbetsmarknadskonflikter
Kommunstyrelsens 
ordförande

Efter samråd med 
kommunstyrelsens 1:e 
och 2:e vice ordförande i 
ett konfliktläge som 
kräver ett så brådskande 
beslut att 
kommunstyrelsens 
avgörande inte kan 
avvaktas.

22. Företräda kommunen i tvister om tolkning och 
tillämpning av centrala kollektivavtal och 
arbetsrättslig lagstiftning

Personalchef 

23. Beslut om tillsvidare anställning Chef Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad
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24. Beslut om visstidsanställning längre än sex 
månader

Chef Under sex månader ses 
som ren verkställighet. 
Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad

25. Beslut om förordnande/visstidsanställning 
högst sex månader beträffande 
kommundirektör, förvaltningschef, 
ekonomichef och personalchef.

Arbetsutskott

26. Beslut om tjänstledighet med/utan lön 
gällande kommundirektör 

Kommunstyrelsens 
ordförande

27. Beslut om tjänstledighet utan lön längre än 3 
månader i sträck

Chef Övriga. Gäller ej 
lagstadgad rätt till 
ledighet.

28. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Kommunstyrelsens 
ordförande

Beträffande 
kommundirektör

29. Beslut om entledigande på ansökan av den 
anställde samt ev förkortning av 
uppsägningstiden

Chef Övriga

30. Beslut om avsked samt uppsägning från 
arbetsgivarens sida

Kommundirektör Beträffande 
kommundirektör, 
förvaltningschef, 
ekonomichef och 
personalchef är 
beslutsrätten inte 
delegerad.

31. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning 
beträffande kommundirektör

Arbetsutskott

32. Beslut om disciplinpåföljd och avstängning Chef

33. Beslut om avgångspremie inom ramen för av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
fastställda regler

Kommundirektör

34. Lönesättning av kommundirektör Kommunstyrelsens 
ordförande

35. Lönesättning av övriga vid samlad löneöversyn Kommundirektör

36. Lönesättning vid enstaka lönebeslut Chef, efter samråd 
med personalchef

37. Tvisteförhandling enligt MBL § 10 Personalchef
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38. Tecknande samt uppsägning av lokalt 
kollektivavtal 

Personalchef

39. Beslut om ledighet med bibehållna 
löneförmåner enligt lagen om facklig 
förtroendeman

Personalchef Beträffande 
löneförmåner

40. Förbud av bisyssla beträffande 
kommundirektör

Kommunstyrelsens 
ordförande

41. Förbud av bisyssla gällande övriga 
medarbetare

Chef

42. Medge anställd företräda kommunen på 
sociala medier

Chef

43. Besluta om hur förvaltningen ska organiseras, 
inom de ekonomiska ramar som styrelsen 
anvisat

Kommundirektör

44. Avslag om förläggning av semester vid 
särskilda synnerliga skäl

Chef Semesterlagen §11-12,14
AB Mom. 9-10

Tekniska ärenden
45. Bidrag till enskilda vägar enligt norm Handläggare

46. Rätt att besluta om tillfälliga upplåtelser av 
kommunens mark

Handläggare

47. Jakt-, fiske-, jordbruksarrende Arbetsutskott

48. Försäljning av industritomter och mindre 
markregleringar

Handläggare

49. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, eller 
inlösen av fastighet eller fastighetsdel samt 
upplåta tomträtt 

Teknisk chef Enligt priser på 
kommunala tomter för 
bostadsbebyggelse, 
antagna av 
kommunfullmäktige och 
industrimark

50. Överlåtelse och förvärv av fastigheter inom 20 
prisbasbelopp utöver det som regleras i § 48. 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

51. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Arbetsutskott Föreskrifter som gäller 
t.v.

52. Rätt att besluta om lokala trafikföreskrifter. Kommundirektör Tillfälliga föreskrifter

53. Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handläggare 13 kap 8§ 
trafikförordningen

54. Kommunens ombud vid 
lantmäteriförrättningar

Handläggare
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Övriga ärenden
55. Beslut om avslag på begäran om utlämnande 

av allmän handling till enskild eller annan 
myndighet samt uppställande i samband med 
utlämnande till enskild

Administrativ chef 2 kap 
tryckfrihetsförordningen 
och bestämmelserna i 
offentlighets- och 
sekretesslagen.

56. Beslut om att utfärda fullmakt att föra 
kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda 
slag

Kommunstyrelsens 
ordförande

Kommundirektör 
(beträffande 
ärenden, där 
beslutsrätten 
delegerats till 
tjänsteman)

57. Prövning och beslut om avvisning av 
överklagande som har kommit in för sent

Administrativ chef

58. Avvisande av ombud eller biträde enligt 
Förvaltningslagens bestämmelser

Kommundirektör

59. 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

Chef (inom resp. 
ansvarsområde)

60. Företräda kommunen i ärenden enligt 
folkbokföringslagen

Administrativ chef

61. Företräda kommunen i ärenden enligt lagen 
om allmän kameraövervakning

Administrativ chef

62. Företräda kommunen i ärenden enligt 
taxeringslagen

Kommundirektör

63. Rätt att lämna tillstånd till att använda 
kommunens heraldiska vapen

Kommundirektör

64. Remissförfarande gällande motioner som ska 
behandlas av kommunfullmäktige, inklusive 
rätten att begära in yttranden från nämnderna

Arbetsutskott

65. Tolkning och tillämpning av bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda

Arbetsutskott

66. Förtroendevaldas deltagande i kurser, 
konferenser o dylikt

Arbetsutskott

67. Direktiv till utsedda stämmoombud Arbetsutskott

68. Yttrande på ansökningar om tillstånd enligt 
ordningslagen, offentliga tillställningar

Handläggare

69. Försäljning/avyttring av utrangerade 
inventarier, maskiner och fordon

Kommundirektör

70. Representation och uppvaktningar Chef Inom fastställda riktlinjer
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71. Representation och uppvaktningar Kommunstyrelsens 
ordförande

När riktlinjerna inte är 
tillämpbara

72. Avge och avstå yttrande på remisser Arbetsutskott

73. Avge och avstå yttrande på bygglovsremisser 
(de fall där kommunen äger en fastighet i 
anslutning till en fastighet som söker bygglov)

Teknisk chef

74. Avge yttranden till förvaltningsdomstol Arbetsutskott

75. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 
och tillfälliga tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang 

Handläggare

76. Ansvar för arbetsmiljöuppgifter samt 
brandskydd enligt gällande lag och regelverk 

Kommundirektör 
med rätt till 
vidaredelegation

77. Placering av stiftelsemedel Ekonomichef

78. Utdelning från stiftelser Arbetsutskott

79. Yttrande om antagande av hemvärnsmän Handläggare

80. Beslut på nämndens vägnar i så brådskande 
ärende att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas

Kommunstyrelsens 
ordförande

81. Beslut om samråd och granskning av 
detaljplaner med standard- och begränsat 
förfarande om de inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse

Förvaltningschefen 
Sydnärkes 
byggförvaltning
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §4

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 
(KS 16-666)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 – 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 44 i delegationsordningen, Avslag om förläggning av 
semester vid särskilda skäl  ska strykas.

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 66 i delegationsordningen, Förtroendevaldas deltagande i 
kurser, konferenser o dylikt ska strykas.

Propositionsordning

Ordförande behandlar först Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, att punkt 44 i 
delegationsordningen, Avslag om förläggning av semester vid särskilda skäl  ska strykas och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, att punkt 66 i 
delegationsordningen, Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o dylikt ska strykas och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter resterande delar av delegationsordningen och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen 2017 med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkanden, att punkt 44 i delegationsordningen, Avslag om förläggning av 
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

semester vid särskilda skäl och punkt 66, Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser o 
dylikt ska strykas.

 

Beslut
 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 - (39229)
 Delegationsordning 2017 kommunstyrelsen, reviderad 17 januari 2017 - (39228)
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Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro

§8

KS 16-619
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Tjänsteskrivelse 2017-01-10 1 (1)

Dnr: KS 16-619

Tjänsteskrivelse - Policy för arbetet mot 
våldsbejakande extremism och social oro
   

Ärendebeskrivning
Detta dokument är framtaget i ett samarbete mellan de fem Sydnärke kommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det behandlar fenomenen 
våldsbejakande extremism och social oro. Våldsbejakande extremism och social oro 
är två skilda fenomen men som kan ha samma beröringspunkter. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och även social oro är av 
avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 
Syftet med policyn är att minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. 
Kopplat till denna kommer det finnas en lokal handlingsplan för insatser som syftar 
till att konkretisera vad kommunen gör och hur kommunen arbetar med 
våldsbejakande extremism och social oro.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social 
oro.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Jessica Kärrlander
Kommundirektör Säkerhetskoordinator
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Sammanfattning 
Social oro i form av turbulenta situationer med upplopp, ordningsstörningar, anlagda 
bränder och provokation av polis och räddningstjänst orsakade av olika 
ungdomsgrupper, har under senare år inträffat runtom i Sverige. Denna typ av 
fenomen är mycket allvarliga och stör redan samhällsviktiga verksamheter som till 
exempel räddningstjänst och akutsjukvård, som kan behöva invänta poliseskort för 
att kunna göra en insats, vilket skapar fördröjningar. 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld 
för att uppnå ett ideologiskt mål. Våldsbejakande extremism handlar om att försöka 
uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra 
använder våld. 

Utifrån våldsbejakande extremism har en samverkansgrupp mot våldsbejakande 
extremism skapats. Kommunerna i Sydnärke (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och 
Lekeberg) har tagit fram denna gemensamma policy.  Denna grupp kan även 
användas vid arbete mot social oro.

Syftet är att minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. Kopplat till 
denna finns en lokal handlingsplan för insatser som syftar till att konkretisera vad 
kommunen gör och hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism och 
social oro. Framförallt handlar kommunens arbete om att försöka förebygga att 
människor ansluter sig till eller stöttar dessa typer av rörelser. Handlingsplanen 
presenterar en del åtgärder som kan genomföras som generella insatser som är 
breda och vänder sig mot exempelvis alla ungdomar, specifika insatser om en 
riskgrupp har identifierats eller individuella insatser om enstaka individer identifieras 
att ligga i riskzonen.  
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1 Definitioner och begrepp

Sociala risker

En social risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med 
ursprung i sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som 
bedöms vara skyddsvärt.

Social oro 

Olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner ser som en 
önskvärd social ordning, det skyddsvärda.

Våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld 
för att uppnå ett ideologiskt mål. 
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2 Inledning
Detta dokument är framtaget i ett samarbete mellan de fem Sydnärke kommunerna 
Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det behandlar fenomenen 
våldsbejakande extremism och social oro. Våldsbejakande extremism och social oro 
är två skilda fenomen men som kan ha samma beröringspunkter. Förebygger 
kommunen social oro så kan även våldsbejakande extremism förebyggas. I det 
omvända förhållandet kan social oro/sociala risker vara det första steget mot 
våldsbejakande extremism. I arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism 
har Sverige valt att utse en nationell samordnare för att hålla ihop arbetet. Den 
nationella samordnaren har tagit fram en rekommendation som utgångspunkt för en 
lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Detta dokument mot 
våldsbejakande extremism och social oro utgår från de tolv rekommendationerna, 
men har anpassats till lokal nivå.

Social oro i form av turbulenta situationer med upplopp, ordningsstörningar, anlagda 
bränder och provokation av polis och räddningstjänst orsakade av olika 
ungdomsgrupper, har under senare år inträffat runtom i Sverige. Problemet, som är 
väletablerat även utanför Sverige, är ett samhällsfenomen som verkar öka i viss mån. 
Upplopp kopplade till bostadsområden ställer höga krav på ansvariga myndigheter 
och erfarenheter visar att vissa strategier kraftigt kan trappa upp våldet istället för 
tvärtom. Denna typ av fenomen är mycket allvarliga och stör redan samhällsviktiga 
verksamheter som till exempel räddningstjänst och akutsjukvård, som kan behöva 
invänta poliseskort för att kunna göra en insats, vilket skapar fördröjningar. En social 
risk är sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung 
i sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som bedöms vara 
skyddsvärt. Social oro beskrivs ofta vara olika typer av utfall eller angrepp på det som 
samhällets institutioner ser som en önskvärd social ordning, det som betraktas som 
skyddsvärt.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld 
för att uppnå ett ideologiskt mål. Våldsbejakande extremism handlar om att försöka 
uppnå ett ideologiskt mål genom våld, eller genom att understödja att andra 
använder våld. En individ som ägnar sig åt våldsbejakande extremism kan vara 
våldsbenägen, men kan också undvika att själv använda våld och koncentrera sig på 
att andra gör det. Våldet anses vara en legitim metod för att påverka samhället och 
demokratiska lösningar förkastas. 

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och även social oro är av 
avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. 
För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de 
aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga 
verksamheter såsom kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis samt 
aktörer inom civilsamhället såsom idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och 
religiösa samfund.

Utifrån våldsbejakande extremism har en samverkansgrupp mot våldsbejakande 
extremism skapats. Kommunerna i Sydnärke (Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och 
Lekeberg).  I gruppen ingår samordningsansvariga för våldsbejakande extremism från 
det fem olika kommunerna och personer från olika verksamheter från de olika 
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kommunerna samt representanter från Sydnärke folkhälsoteam och polisen. 
Gruppen arbetar med gemensamma frågor utifrån våldsbejakande extremism. Denna 
samverkansgrupp träffas minst två gånger per år för kunskaps- och 
informationsutbyte och för att diskutera/besluta om riktade utbildningsinsatser. 
Denna grupp kan även användas vid arbete mot social oro. 

2.1 Syfte
Syftet med policyn är att minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. 
Till policyn finns det en lokal handlingsplan som konkretisera vad kommunen gör och 
hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism och social oro.
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3 Social oro och våldsbejakande extremism

3.1 Vad innebär sociala risker och social oro? 
Trots ett ökat ekonomiskt välstånd finns en trend mot ökade skillnader mellan 
grupper i samhället. Det finns olika risker som kan orsaka instabilitet i samhället. 
Ökat utanförskap och segregering i samhället är exempel på sociala risker som har 
sitt ursprung i bristande sociala och socioekonomiska förhållanden. Även ökad 
främlingsfientlighet och minskad social sammanhållning är risker som kan leda till 
social oro och få allvarliga konsekvenser. Under de senaste åren har våldsamma 
situationer uppstått med upplopp, raketer, bensinbomber, bilbränder och 
stenkastning mot räddningstjänst och polis där olika ungdomsgrupper varit 
inblandade skett i utsatta områden i Sverige.

3.2 Varför ansluter sig individer till våldsbejakande 
extremistiska rörelser?

I planen beskrivs olika förklaringskomponenter till varför individer riskerar att ansluta 
sig till våldsbejakande grupper eller orsakar social oro i samhället. En viktig 
komponent är samhällsstruktur. I ett samhälle där individer upplever polarisering, 
utanförskap, låg möjlighet att påverka och har låg framtidstro ökar risken för social 
oro och våldsbejakande extremism. Upplevd stigmatisering är också en faktor. Att 
kommunens verksamheter genomsyras av mänskliga rättigheter och likabehandling 
är därför av stor vikt. 

Det kan vara svårt att avgöra vad som ska klassas som extrema och våldsbejakande 
åsikter och social oro men det kan till exempel vara:

 Intoleranta åsikter som förkastar demokratiska principer
 En konspiratorisk syn på människor och grupper till exempel judar, 

invandrare, kapitalister eller homosexuella
 Argumenterar för absoluta lösningar med tydliga våldsinslag
 Försöker att legitimera sina åsikter genom en stark misstro mot rådande 

samhällsordning
 Isolering från både från vänner och familj
 Umgänge i nya kretsar som kan ge anledning till oro, till exempel kriminella 

gäng.
 Byter eller slutar med fritidsintressen.
 Uppträder aggressivt och lättprovocerat.

3.3 Push- och Pullfaktorer
Även om grupperna skiljer sig radikalt från varandra så finns det stora likheter i vad 
som lockar personer in i extrema miljöer. Oftast handlar det om känslomässiga 
orsaker, inom forskningen talas det om push- och pullfaktorer. Pushfaktorer är det 
som genom yttre påverkan styr en individ mot våldsbejakande miljöer medan 
pullfaktorer är sådant som lockar till bland annat radikalisering. 
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3.4 Pushfaktorer
 Upplevelser av utanförskap
 Identitetssökande
 Söker spänning
 Låg självkänsla
 Starkt samhällsengagemang
 Globala orättvisor
 Upplevda besvikelser kring demokrati och samhälle

3.5 Pullfaktorer
 Känsla av makt och kontroll
 Status av att vara någon
 Social gemenskap
 Övertygelse om att handla rätt
 Trygghet och känslan av att hittat hem

Självklart finns det andra orsaker men en kombination av dessa finns ofta med vid 
utredning av en persons engagemang i en extrem organisation eller personens 
agerande som orsakar social oro.
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4 Förebyggande arbetet
Det finns ingen snabb lösning för att förebygga social oro eller att en ung människa 
dras in i våldsbejakande extremism. Det är ett långsiktigt arbete, präglat av omsorg 
och empati. De handlingsmöjligheter som i grund och botten existerar utgörs av 
dialog, samverkan, mobilisering av nätverk, samtal med individer och anhöriga, 
information och tillsätta utredning för eventuella stödinsatser. 
För att kunna arbeta förbyggande måste kommunen:

 Agera tidigt 
 Agera gemensamt 
 Agera systematiskt 
 Öka kunskapen om risk- och skyddsfaktorer 
 Sociala investeringar 

Basen utgörs av generella insatser som når många individer och som syftar till att 
stärka samhällets motståndskraft mot social oro och våldsbejakande ideologier. 
Mittdelen handlar om att identifiera individer eller grupper som kan utgöra en risk 
för social oro eller att ansluta sig till våldsbejakande miljöer och att påbörja insatser. 
Toppen av pyramiden utgörs av de individer som har anslutit sig och kanske även 
begått brottsliga handlingar inom ramen för social oro och våldsbejakande 
extremism. Den översta delen innebär repressiva åtgärder i form av lagföring, men 
också insatser som kan få individerna att lämna våldsbejakande miljöer samt 
agerande som orsakar social oro.  I de olika delarna har olika aktörer mer eller 
mindre ansvar.   

Kommunernas ansvar ligger primärt de två nedersta delarna. Det handlar dels om att 
arbeta med de demokratistärkande strukturer som skyddar samhället mot social oro 
och våldsbejakande extremism, men också om att mobilisera insatser för individer 
och deras anhöriga när det finns en risk för social oro och våldsbejakande extremism 
i mittendelen. 

Polisen har också ett ansvar i mittendelen, bland annat genom att med nuvarande 
terrorlagstiftning förhindra rekrytering och träning av individer till terrorbrott. I 
toppen av pyramiden är det primärt polis och rättsväsendet som har huvudansvar. 
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Det handlar då om lagföring av individer som gjort sig skyldiga till brott. Kommunen 
har dock också ett ansvar här, gällande insatser som leder till att individer lämnar 
våldsbejakande rörelser.  

Utöver kommun, polis och rättsväsende finns fler aktörer som också fyller viktiga 
roller. Bilden syftar dock inte till att synliggöra alla aktörer utan visa på hur arbetet 
måste ske i en sammanhängande kedja där olika aktörer har olika ansvar. 
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5 Ansvar/arbetsfördelning
Arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro ska primärt utföras i ordinarie 
verksamhet och i de samverkansstrukturer som gäller för kommunens 
trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. För arbetet mot våldsbejakande 
extremism och social oro finns det en strategisk samordningsfunktion i kommunen. 
Den strategiska samordningsfunktionen ska beakta hur arbetet mot våldbejakande 
extremism och social oro kan inkluderas i kommunens ordinarie arbete med 
säkerhetsfrågor och handlingsplanen implementeras i verksamheterna. 

Den lokala samordnaren har bland annat till uppgift att stödja verksamheter som 
berörs av frågan i sin yrkesutövning, samverka med berörda aktörer och säkerställa 
en god dialog, övergripande ansvar för kommunens samlade lägesbild och utgöra 
kommunens kontakt i nationella och internationella samarbeten inom området.  

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en arena för samverkan mellan de 
närmast berörda aktörerna som finns i kommunen för att förebygga våldsbejakande 
extremism och social oro.  Organiseringen varierar i de olika kommunerna men det är 
i dessa forum som brottsförebyggande och trygghetsfrämjande frågor hanteras på 
lokal nivå. 

Kommunerna i Sydnärke ska samverka för att höja kunskapsnivån och förmågan att 
hantera händelser som berörs av dessa frågor. Tillsammans utgör 
kommunsamordnarna för dessa frågor en samverkansgrupp. Samverkansgruppen i 
Sydnärke arbetar gemensamt med frågor såsom utbildningsinsatser, 
informationsinsatser, stöd till anhöriga och berörda samt erfarenhetsutbyte.
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6 Uppföljning/utvärdering
Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism och social oro ska utvärderas och 
följas upp årligen. Uppföljningen görs av samordningsansvarig samt presenteras i 
BRÅ.

6.1 Revidering
Policyn ska revideras vid behov och ses över varje mandatperiod. Ansvariga för detta 
är Sydnärkes samverkansgrupp.
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Protokoll 2016-12-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:10 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Jessica Kärrlander (Säkerhetskoordinator)

Protokollet innehåller paragraferna §191

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-12-05

Datum för överklagan 2016-12-07 till och med 2016-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§191 - Information - Policy för arbetet mot våldbejakande 
extremism (KS 16-619)
Ärendebeskrivning
Jessica Kärrlander informerar om policy för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

 

Beslutsunderlag
 Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (37738)

Expedieras till 
Jessica Kärrlander, säkerhetssamordnare
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §3

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman

Page 2 of 4Page 83 of 239



Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social 
oro (KS 16-619)
Ärendebeskrivning
Detta dokument är framtaget i ett samarbete mellan de fem Sydnärke kommunerna Askersund, 
Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg. Det behandlar fenomenen våldsbejakande extremism och 
social oro. Våldsbejakande extremism och social oro är två skilda fenomen men som kan ha samma 
beröringspunkter. Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism och även social oro är av 
avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. Syftet med 
policyn är att minska risken för våldsbejakande extremism och social oro. Kopplat till denna kommer 
det finnas en lokal handlingsplan för insatser som syftar till att konkretisera vad kommunen gör och 
hur kommunen arbetar med våldsbejakande extremism och social oro.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att i policyn för arbetet mot våldsbejakande extremism ändra 
benämningen "ungdomsgrupp" till "grupp".

Propositionsordning

Ordförande behandlar först Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande, att i policyn för arbetet mot 
våldsbejakande extremism ändra benämningen "ungdomsgrupp" till "grupp" och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Wendla Thorstenssons ändringsyrkande.

Ordförande behandlar därefter resterande delar av policyn och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro med 
Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande att i policyn ändra benämningen "ungdomsgrupp" till 
"grupp".
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (37737)
 Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro - (37738)
 §191 KSAU Information - Policy för arbetet mot våldbejakande extremism - (KS 16-619-2)
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Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

§9

KS 16-91
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Tjänsteskrivelse 2017-01-10 1 (1)

Dnr: KS 16-91

Tjänsteskrivelse – Dokumenthanteringsplan för 
Lekebergs kommun
   

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, via revidering av arkivreglementet, 
att en gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för Lekebergs kommun. Detta 
istället för en dokumenthanteringsplan för varje nämnd inom kommunen.

1 Bakgrund
Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som måste finnas i 
kommunen. För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet 
föreslog förvaltningen att kommunfullmäktige skulle revidera arkivreglementet och 
istället möjliggöra för en gemensam dokumenthanteringsplan.

Kommunfullmäktige beslutade att revidera sitt arkivreglemente för att möjliggöra för 
en gemensam dokumenthanteringsplan den 25 april 2016. 

Lekebergs kommun har under året köpt in en arkivarietjänst från Örebro kommun på 
20 % av en heltidstjänst. Denna arkivarie har tillsammans med respektive 
arkivredogörare tagit fram förslag till en gemensam dokumenthanteringsplan. 

2 Slutsats
Kommunstyrelsen antar den gemensamma dokumenthanteringsplanen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav Olofsson Anna Nilsson
Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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2017-01-10 1112

Verksamhet Handlingsnamn Handlings-ID

Barn och ungdom Personakter 415

Barn och ungdom Anmälningar från polis, skola etc 416

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad 417

Barn och ungdom Utredningar om lämpligt familjehem,
kontaktfamilj/-person för barnet

418

Barn och ungdom Dokumentation av planering som rör
barnet, t.ex. vårdplaner,
behandlingsplaner, arbetsplaner

419

Barn och ungdom Beslut 420

Barn och ungdom Beslutsunderlag för placering 421

Barn och ungdom Överklaganden 422

Barn och ungdom Anmälan mot familjehem, resultat av
utredning och beslut

423

Barn och ungdom Avtal med föräldrar 424

Barn och ungdom Avtal om förordnande av
vårdnadshavare i annan kommun och
försörjningsansvar

425

Barn och ungdom Ansökningar om vård (till
förvaltningsrätt), med bilagor

426

Barn och ungdom Anmälningar om behov av vård (till
institutioner)

427

Barn och ungdom Eftergift av förälders
ersättningsskyldighet för barns vård i
ett annat hem än det egna

428

Barn och ungdom Korrespondens av betydelse i
ärendet

429

Barn och ungdom Korrespondens av
tillfällig/rutinmässig karaktär

430

Barn och ungdom Handlingar rörande underställning till
förvaltningsrätt

431

Barn och ungdom Yttrande till åklagare, tingsrätt etc. 432
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Barn och ungdom Yttranden enligt lagen om unga
lagöverträdare (LUL)

433

Barn och ungdom Ansvarsförbindelser, yttranden enligt
LUL

434

Barn och ungdom Domar, yttranden enligt LUL 435

Barn och ungdom Journaler med bilagor från hem för
vård eller boende

436

Barn och ungdom Personakt för
Familjehem/Kontaktperson

438

Barn och ungdom Ansökan om att bli familjehem 439

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad, personakt
för familjehem/kontaktperson

440

Barn och ungdom Utredning av familjehem,
kontaktfamilj/-person

441

Barn och ungdom Intervjuunderlag från familjehemmet 442

Barn och ungdom Beslut om vård/medgivande,
personakt för
familjehem/kontaktpersoner

443

Barn och ungdom Beslut om placering, personakt för
familjehem/kontaktpersoner

444

Barn och ungdom Avtal om ersättningar efter
vårdnadsöverflyttningar

445

Barn och ungdom Avtal, t.ex. med kontaktpersoner 446

Barn och ungdom Ansvarsförbindelser, personakt för
familjehem/kontaktpersoner

447
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Barn och ungdom Anmälan mot familjehem, utredning
och beslut

448

Barn och ungdom Ekonomiska uppgifter om
familjehemsersättning

449

Barn och ungdom Adoptionsutredningar 450

Barn och ungdom Ansökningar, adoptionsutredningar 451

Barn och ungdom Ärendeblad/journalblad,
adoptionsutredningar

452

Barn och ungdom Utredningar, adoptionsutredningar 453

Barn och ungdom Beslut, adoptionsutredningar 454

Barn och ungdom Handlingar rörande barnets ursprung,
adoptionsutredningar

455

Barn och ungdom Korrespondens av betydelse för
ärendet, adoptionsutredningar

456

Barn och ungdom Protokollsutdrag,
adoptionsutredningar

457

Barn och ungdom Uppföljningsrapporter,
adoptionsutredningar

458

Barn och ungdom Avtal om vårdnad, boende och
umgänge

459

Barn och ungdom Avtal, avtal om vårdnad, boende och
umgänge

460

Barn och ungdom Ärendeblad, journalblad, avtal om
vårdnad, boende och umgänge

461

Barn och ungdom Personakt, faderskap/föräldraskap 462

Barn och ungdom Underrättelse om nyfött barn,
faderskap/föräldraskap

463

Barn och ungdom Utredning, faderskap/föräldraskap 464

Barn och ungdom Medgivande, faderskap/föräldraskap 465

Barn och ungdom Övriga handlingar,
faderskap/föräldraskap

466

Barn och ungdom Arbetsmöte 467
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Barn och ungdom Statistik 468
Barn och ungdom Personakter hos utförare rörande

placerade barn
469

Barn och ungdom LSS-akter 470

Barn och ungdom Ansökan, LSS-akter 471

Barn och ungdom Inhämtade yttranden, LSS-akter 472

Barn och ungdom Läkarintyg, LSS-akter 473

Barn och ungdom Utredning, LSS-akter 474

Barn och ungdom Beslut, LSS-akter 475

Barn och ungdom Verkställighet, LSS-akter 476

Barn och ungdom Avtal, LSS-akter 477

Barn och ungdom Journal, LSS-akter 478

Barn och ungdom Överklagande, LSS-akter 479

Barn och ungdom Domslut, LSS-akter 480

Ekonomi Delårsrapport 83

Ekonomi Huvudbok 84
Ekonomi Bokslutsspecifikationer,

bokslutsbilagor
85

Ekonomi Bokslutsunderlag 86
Ekonomi Koncernbokslut 87
Ekonomi Årsredovisning 88

Ekonomi Attestförteckning 90
Ekonomi Kodplaner 91
Ekonomi Kommunbudget förutsättningar 92
Ekonomi Internbudget 93
Ekonomi Budgetunderlag 94
Ekonomi Debiteringsunderlag man.deb 112

Ekonomi Makuleringar av leverantörsfakturor 113
Ekonomi Integrationer Barnomsorgsavgifter 114
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Ekonomi Debiteringslistor, påförda avgifter 115

Ekonomi Påminnelselista 116
Ekonomi Inkassolista 117
Ekonomi Betalningsföreläggande 118
Ekonomi Långtidsbevakning 119
Ekonomi Avbetalningsplaner 120
Ekonomi Ramavtal gemensam

inköpssamverkan
129

Ekonomi Dagbokföring/Kassa 101
Ekonomi Bokföringsorder 102
Ekonomi Leverantörsfakturor på papper 103

Ekonomi Elektroniska leverantörsfakturor 104

Ekonomi Buntfaktura, utskriven lista 105

Ekonomi Makulerade kundfakturor 106
Ekonomi Bevakade betalningsuppdrag 107
Ekonomi Betalda betalningsuppdrag 108
Ekonomi Anläggningsreskontran 109
Ekonomi Dagjournal 110
Ekonomi Årsjournal 111
Ekonomi Verifikationer/fakturor 717
Ekonomi Underlag till Dagbokföring/Kassa, 777
Ekonomi Aktier, andelar 95
Ekonomi Borgensförbindelser 96
Ekonomi Utlämnade lån 97
Ekonomi Skuldebrev / Reverser 98
Ekonomi Stiftelsen Sahlefeldtska skolfond 99

Ekonomi Kvittens av mervärdesskatt 121

Ekonomi Kvittens av arbetsgivaravgift 122

Ekonomi Autogiro, nya och avslutade 123
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Ekonomi Autogiro vid fakturering 124

Ekonomi Kapitalkostnadsberäkning 125
Ekonomi Skattedeklarationer 126
Ekonomi Statistik till SCB, RS

(Räkenskapssammandraget)
128

Ekonomi Interkommunal ersättning,
elevförteckningar

566

Ekonomi Utanordningar/utbetalningar 689
Gemensam Inkomna handlingar av ringa

betydelse, oavsett media
4

Gemensam Arvode politiker, förättare m.m 5
Gemensam Egna broschyrer, trycksaker eller

dylikt
9

Gemensam Delegationsordningar Lekeberg 10
Gemensam Enkäter (egenproducerade),

sammanställning
12

Gemensam Enkäter inkomna 13
Gemensam Fraktsedlar 14
Gemensam Inkomna handlingar av vikt, oavsett

media
20

Gemensam Meddelanden och delegationsbeslut 23

Gemensam Minnesanteckningar 24

Gemensam Statistik, egenproducerad eller
angående verksamhet,
sammanställning

32

Gemensam Statistik, egen, underlag 33
Gemensam Upprättade handlingar av ringa

betydelse
35

Gemensam Upprättade handlingar av vikt 36
Gemensam Hyresavtal 100
Gemensam Internkontroll 127
Gemensam Nyckelkvittenser och IT-

systembehörigheter
142

Gemensam Annonsunderlag LOU 4 kap, kopia 486
Gemensam Beställnings/orderbekräftelser,

original
489

Gemensam Enkäter, av oss besvarade,
kommunens kopia

495

Gemensam Fotografi, dokumentation av
verksamheten

496
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Gemensam Begäran att ta del av handlingar
belagda med sekretess

539

Gemensam Dokumenthanteringsplaner 552
Gemensam Kallelser/föredragningslistor

arbetsutskott och nämnd
569

Gemensam Synpunkts- och klagomålshantering 572
Gemensam Organisationsbeskrivning 574
Gemensam Postöppning, fullmakter 580
Gemensam Anställningsavtal, kopia 630

Gemensam Medarbetarsamtal med personal 631
Gemensam Personalschema 632
Gemensam Skyddsrond 642

Gemensam Planer, tagna av verksamheten 671

Gemensam Utvecklingssamtal/medarbetarssamt
al, dokumentation från

681

Gemensam Förstudie 685
Gemensam Utredningar 686
Gemensam Remisser och remissvar/yttranden 687
Gemensam Inventeringar 688
Gemensam Projekthandlingar 691
Gemensam Anbud, antagna 693
Gemensam Anbud, ej antagna 694
Gemensam Förfrågningsunderlag 695
Gemensam Förteckning över förtroendevalda 697

Gemensam Postlistade handlingar, rutinmässig 700

Gemensam Statistik 701
Gemensam Verksamhetsplaner 704

Gemensam Följesedlar 730
Gemensam Verksamhetsberättelser 747
Gemensam Anbudsprotokoll 748
Gemensam Anbudsunderlag, kravspecifikation,

förfrågningsunderlag
749
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Gemensam Tilldelningsbeslut, upphandling 750

Gemensam Platina 775
Gemensam Procapita 776
Gemensam Pappershandlingar som skannats och

lagts in i kommunens system
782

Gemensam Protokoll 1
Gemensam Inkomna handlingar av vikt 3

IT Backuper 184

IT Felanmälan till helpdesk 186

IT Hemkatalog (personlig) 187
IT It-säkerhetsinstruktion 188
IT Licenser 191
IT Loggar över internetadresser 192
IT Loggar över systemfel 193
IT Nätverksdokumentation 194
IT Register användare 196
IT Register PC 197
IT Spårningsloggar för analys av fel 198
IT Teknisk dokumentation av system 199

IT Installationsanvisningar 200

IT Nätuppbyggnad 202

IT Korrespondens med leverantör 203

IT Användar- och
systemförvaltningsdokumentation

692
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Kommunfullmäktige Program, antagna av
kommunfullmäktige

678

Kommunstyrelsen Förtroendevaldas intyg för
publicering av uppgifter på hemsidan

15

Kommunstyrelsen Hemsida, utdrag 1g/år 16
Kommunstyrelsen Utdrag av kommunens konto i sociala

medier (ex Facebook, twitter,
bloggar mm)

17

Kommunstyrelsen Informationsmaterial
(egenproducerat)

18

Kommunstyrelsen Intyg om förlorad arbetsförtjänst 21
Kommunstyrelsen Medborgarförslag 22

Kommunstyrelsen Minnesanteckningar, kommunal
ledningsgrupp

25

Kommunstyrelsen Kommunalt partistöd 26

Kommunstyrelsen Postlista 27
Kommunstyrelsen Postlistade handlingar 28
Kommunstyrelsen Protokoll kommunstyrelsen 29
Kommunstyrelsen Protokoll kommunstyrelsens

arbetsutskott
30

Kommunstyrelsen Protokoll Folkhälsoutskottet 31
Kommunstyrelsen Statistik Befolkning (SCB) 34
Kommunstyrelsen Vigselprotokoll 37
Kommunstyrelsen Plan, antagen av kommunstyrelsen 676

Kommunstyrelsen Policy, antagen av kommunstyrelsen 677
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Kommunstyrelsen Regler, antagna av kommunstyrelsen 679

Kris Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA) 43
Kris Pandemiplan 44
Kris Registerkontroll 45
Kris Styrel-inventering 731

Kultur och fritid Biblioteksstatistik: Utlån, låntagare
mm.

490

Kultur och fritid Bidragsansökningar och beslut ,
original

491

Kultur och fritid Bidragsansökningar och beslut ,
kopior

492

Kultur och fritid Bokningsbesked för lokaler, kopia 493

Kultur och fritid Budgethandlingar, underlag, original 494

Kultur och fritid Förbindelsekort, OK till barns
lånekort, original

497

Kultur och fritid Förbindelsekort, OK till barns
datoranvänding, original

498

Kultur och fritid Föreningsregister, anmälan, original 499
Kultur och fritid Förteckning, tidskrifter och

dagstidningar, original
500

Kultur och fritid Förteckning, prenumerationer
databaser, original

501

Kultur och fritid Inköpsförslag från låntagare, original 503

Kultur och fritid Katalogposter 504
Kultur och fritid Konstinventering, listor och foton 505
Kultur och fritid Kontantförsäljning, kvitton 506
Kultur och fritid Kulturpris, förslag och beslut,

sammanställning
508

Kultur och fritid Lokalbeställningar, original 511
Kultur och fritid Lotterier, ansökan om, registrering,

redovisning
512

Kultur och fritid Lotterier, beslut, kopia 513
Kultur och fritid Medlemsförteckning,

Äventyrsläsarna, original
514

Kultur och fritid Närvarolista, simskola, original 517

Kultur och fritid Programblad och andra trycksaker
som produceras av avdelningen

518

Kultur och fritid Rekvisitionskopior, kopia 519
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Kultur och fritid Stadsbidragsansökningar och
rekvisitioner

522

Kultur och fritid Tidningsurklipp, pärm 523
Kultur och fritid Ungdomsledarpris, förslag, beslut,

sammanställning
524

Kultur och fritid Varukataloger 528
Kultur och fritid Årsredovisningar fr. föreningar och

studieförbund
530

Kultur och fritid Beståndsregister 746

Måltid Egenkontroll/rapporter/åtgärdslistor 176

Måltid Dagliga egenkontroller 177
Måltid Beställningar 179
Måltid Riskklassificering 180
Måltid Intyg om specialkost 181
Måltid Matsedlar 690
Personal AFA anmälan till AFA-försäkringar,

arbetsskaderapport
54

Personal AFA beslut 55

Personal Anmälan om arbetsskada till
Försäkringskassan,
arbetsskaderapport

56

Personal Anställningshandlingar/ansökningsha
ndlingar/CV

57

Personal Anmälan om bisyssla 58

Personal Ansökan om ledighet (mer än 6
månader eller längre)

59

Personal Ansökan/Beslut om medel från
arbetsförmedling

60

Personal Begäran om entledigande (pension,
enskild orsak)

61

Personal Beslut om sjukersättning 62

Personal Disciplinärenden 63

Personal Lönebeslut 65

Personal Meddelande om lön 66

Personal Läkarundersökning för nattarbete
enligt AFS 2005:6

67

Personal Omplaceringar (beslut/utredningar) 68

Personal Pensionsbrev 69
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Personal Protokoll som rör den anställde 70

Personal Tillbudsrapport 71

Personal Tjänstematrikel 72

Personal Tjänstbarhetsintyg 73

Personal Tjänstgöringsbetyg 74
Personal Uppsägningshandlingar, underlag för

beslut om uppsägning, beslut om
uppsägning

75

Personal Utbildningsbevis 76
Personal Utdrag ur belastningsregister 77

Personal Varsel/Besked om att anställning
upphör enligt LAS

78

Personal Rehabutredning
(rehabliteringsärenden)

79

Personal Omplaceringsutredning
(rehabliteringsärenden)

80

Personal Handlingsplan
(rehabiliteringsärenden)

81

Personal Dokumentation från rehabmöten
(rehabliteringsärenden)

82

Personal Arbetsförmågebedömning,
rehabiliteringsärenden

649
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Personal Anställningsavtal 680

Personal Lönesamtal, dokumentation från 682
Personal Löneutbetalningar 716
Personal Personalakt 729
Personal Anmälan till Arbetsmiljöverket,

arbetsskaderapport
769

Personal Utvecklingsplan 774
SOC  handläggning socialpsykiatriKopior av räkningar från läkare,

laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

296

SOC  handläggning socialpsykiatriAnmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

297

SOC  handläggning socialpsykiatriInkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

300

SOC  handläggning socialpsykiatriRegisterkontroller som utgör
underlag för beslut

302

SOC  handläggning socialpsykiatriRegisterkontroller som endast har
tillfälligt betydelse

303

SOC  handläggning socialpsykiatriMeddelanden från hyresvärd
(hyresskulder, uppsägningar etc.)

304

SOC  handläggning socialpsykiatriAnsökningar till institutioner om vård 305

SOC  handläggning socialpsykiatriFullmakter 306
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndPersonakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
257

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÖvriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

258

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

259

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnsökningar från enskild om bistånd,
med eventuella bilagor

260

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÄrendeblad, journalblad 261
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndUtredningar i enskilt ärende 262
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndBeslut i enskilt ärende om bistånd 263
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndÖverklaganden, med bilagor 264
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndBeslut/domar i förvaltningsdomstol 265
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndSammanställning av andra insatser 266
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndKallelser till möte med handläggare 267
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndSkriftlig information till och från

andra enheter inom socialtjänsten
och andra myndigheter

268
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SOC  handläggning SoL IFO ek biståndDokumentation av planering som rör
den enskilde tex överenskommelser,
arbetsplaner, handlingsplaner,
serviceplaner, vårdplaner

269

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndKopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

270

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

271

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndInkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet, tex. ekonomisk
beräkning

272

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndInkomna och utgående handlinar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

274

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRegisterkontroller som utgör
underlag för beslut

276

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRegisterkontroller som endast har
tillfällig betydelse

277

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndMeddelanden från hyresvärd,
elbolag, kronofogdemyndighet om
skulder, uppsägning och avhysning

278

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAnsökningar till institutioner om vård 279

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndFullmakter 280
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndAndrahandskontrakt på lägenhet 281
SOC  handläggning SoL IFO ek biståndHandlingar som inte ger upphov till

ett ärende, tex. anmälningar,
rapporter, meddelanden

282

SOC  handläggning SoL IFO ek biståndRäkenskaper för enskildas medel 283
SOC  handläggning SoL ÄO Personakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
307

SOC  handläggning SoL ÄO Övriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

308

SOC  handläggning SoL ÄO Anmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

309

SOC  handläggning SoL ÄO Ansökningar från enskild om bistånd
eller service, med eventuella bilagor

310

SOC  handläggning SoL ÄO Ärendeblad, journalblad 311
SOC  handläggning SoL ÄO Utredningar i enskilt ärende 312
SOC  handläggning SoL ÄO Överklaganden, med bilagor 313
SOC  handläggning SoL ÄO Beslut/domar i förvaltningsdomstol 314
SOC  handläggning SoL ÄO Sammanställning av andra insatser 315
SOC  handläggning SoL ÄO Kallelser till möte med handläggare 316
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SOC  handläggning SoL ÄO Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

317

SOC  handläggning SoL ÄO Dokumentation av planering som rör
den enskilde tex. arbetsplaner,
handlingsplaner, serviceplaner,
vårdplaner

318

SOC  handläggning SoL ÄO Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

319

SOC  handläggning SoL ÄO Inkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

320

SOC  handläggning SoL ÄO Inkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

322

SOC  handläggning SoL ÄO Fullmakter 325
SOC  handläggning SoL ÄO Beslut i enskilt ärende om bistånd 652
SOC  hemvården enligt SoL Planering av genomförande av

insatser
326

SOC  hemvården enligt SoL Månadsredovisning utförda timmar 327
SOC  hemvården enligt SoL Register över brukares nycklar 328
SOC  hemvården enligt SoL Nyckelkvittenser till brukares

boenden
329

SOC  hemvården enligt SoL Tjänstgöringsscheman 330
SOC  hemvården enligt SoL Anmälningar enligt 14 kap. 2§ SoL

(Lex Sarah-anmälningar)
331

SOC  hemvården enligt SoL Arbetslistor Laps Care 332
SOC  hemvården enligt SoL Avvikelsehantering ProCapita 333
SOC  LSS/SocPsyk Arbetsanteckningar,

Informationsblad, Planering
genomförande av insatser

393

SOC  LSS/SocPsyk Journalanteckningar 395

SOC  LSS/SocPsyk Förteckningar över särskilt
boende/korttidsboende - Linden

396

SOC  LSS/SocPsyk Förteckningar över särskilt
boende/korttidsboende -
Oxelgården

397

SOC  LSS/SocPsyk Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll
etc. för bostäder som tillhandahålls
av kommunen

398

SOC  LSS/SocPsyk Nyckelkvittenser boendes nycklar 399
SOC  LSS/SocPsyk Nyckelkvittenser

personalens/enhetens nycklar
400

SOC  LSS/SocPsyk Nyckellista brukare 401
SOC  LSS/SocPsyk Boendeenkäter, enkäter till

närstående
402
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SOC  LSS/SocPsyk Egenkontroll livsmedelshygien,
rapport om kyl, frys m.m. enligt
egenkontrollprogram

403

SOC  LSS/SocPsyk Rapport enligt 14 kap. 2 § SoL (Lex
Sarah), kopior

404

SOC  LSS/SocPsyk Brukarens närvaro- och
frånvarorapporter - original

405

SOC  LSS/SocPsyk Utbetalning av
habiliteringsersättning

406

SOC  LSS/SocPsyk Månadsuppföljning till hemkommun 407

SOC  LSS/SocPsyk Beslut om rätt till ersättning för
personlig assistans försäkringsbalken
som fattas av Försäkringskassan -
kopia

408

SOC  LSS/SocPsyk Avtal om personlig assistans 409
SOC  LSS/SocPsyk Tidsredovisning till Försäkringskassan 410

SOC  LSS/SocPsyk Utbetalningsbesked från
Försäkringskassan

411

SOC  LSS/SocPsyk Genomförandeplan 412
SOC  LSS/SocPsyk Levnadsberättelser 413
SOC  LSS/SocPsyk Meddelanden om utskrivning från

sjukhus eller liknande
414

SOC  LSS/SocPsyk Genomförandeplaner 719
SOC  LSS/SocPsyk Informationsblad 720
SOC  LSS/SocPsyk Arbetsanteckningar 721
SOC  patientjournalhandlingar ADL-status (äldre pappersjournal AT) 334

SOC  patientjournalhandlingar Anamnes (äldre pappersjournal SSK) 335

SOC  patientjournalhandlingar Avföringslista 336

SOC  patientjournalhandlingar Bedömningsinstrument tex. MMT
ADL, Norton, VAS, Munvårdsjournal
HSL

339

SOC  patientjournalhandlingar Behandlingsmeddelande från läkare 340

SOC  patientjournalhandlingar Bilder/Fotografier 341

SOC  patientjournalhandlingar Blodgrupperingar 342

SOC  patientjournalhandlingar Blodtryck/temp lista 343

SOC  patientjournalhandlingar Blodtransfusioner, uppgift om 344

Page 103 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 17112

SOC  patientjournalhandlingar Brev, meddelande från närstående 345

SOC  patientjournalhandlingar Checklistor 346
SOC  patientjournalhandlingar Datainsamling (äldre pappersjournal

SSK)
347

SOC  patientjournalhandlingar Epikriskopia från annan vårdgivare 348

SOC  patientjournalhandlingar Epikris (äldre pappersjournal SSK) 349

SOC  patientjournalhandlingar Förbrukningsjournal narkotika
(individuell)

350

SOC  patientjournalhandlingar Hjälpmedelsutprovning
rörelsehinder (AT)

351

SOC  patientjournalhandlingar Intyg, åtgärdsförslag rörande
bostadsanpassning m.m (AT)

352

SOC  patientjournalhandlingar Individuella träningsprogram,
behandlingsprogram,
utprovningsprotokoll (AT)

353

SOC  patientjournalhandlingar Journalblad (äldre pappersjournal) 354

SOC  patientjournalhandlingar Journalkopior, inkomna från annan
vårdgivare

355

SOC  patientjournalhandlingar Kopia på omvårdnadsjournal från
annan vårdgivare

356

SOC  patientjournalhandlingar Kopia, journalutdrag från läkare 357

SOC  patientjournalhandlingar Laboratorielistor 358

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslistor/Ordinationshandlin
gar/Dosrecept (alla versioner)

359

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslista kopia från läkares
journal

360

SOC  patientjournalhandlingar Läkemedelslista vid behov för
Palliativ vård

361

SOC  patientjournalhandlingar Meddelande från kommun till
primärvård/sjukhus

362

SOC  patientjournalhandlingar Omvårdnad-/rehabjournal ProCapita 363

SOC  patientjournalhandlingar Omvårdnadspersonalens
daganteckningar/HSL anteckningar

364

SOC  patientjournalhandlingar Ordinationslista Antikoagulantia (tex.
Waran-ordinationer)

365

SOC  patientjournalhandlingar Pacemaker, info om 366

SOC  patientjournalhandlingar P-glukoslistor 367

SOC  patientjournalhandlingar Preliminär epikris från läkare (blå
rand)

368

Page 104 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 18112

SOC  patientjournalhandlingar Rapportblad (äldre pappersjournal
SSK)

369

SOC  patientjournalhandlingar Rehab/Målplanering 370

SOC  patientjournalhandlingar Remiss 371

SOC  patientjournalhandlingar Remiss till
demensdagsjukvård/dagrehab

372

SOC  patientjournalhandlingar Rond/daganteckning (äldre
pappersjournal SSK)

373

SOC  patientjournalhandlingar Samtycke skydds- och
begränsningsåtgärder

374

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för infusioner,
injektioner

375

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för insulin 376

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor för läkemedel 377

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordinationer för ex
lägesändring/ Vändschema

378

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordination för
sårvård/Sårjournal

379

SOC  patientjournalhandlingar Signeringslistor övriga åtgärder 382

SOC  patientjournalhandlingar SSK undersöking vid dödsfall 385

SOC  patientjournalhandlingar Status (äldre pappersjournal SSK) 386

SOC  patientjournalhandlingar Tekniska hjälpmedel, förskrivning,
sammanställning, låneförbindelser
(AT)

387

SOC  patientjournalhandlingar Transfusionsjournal 388

SOC  patientjournalhandlingar Utredningar 389

SOC  patientjournalhandlingar Vårdplaner
(individuella/vårdrelaterade)

390

SOC  patientjournalhandlingar Vätskelista 391

SOC  patientjournalhandlingar Överkänslighetsmarkering 392

SOC  patientjournalhandlingar Förteckningar, angående kopiering av
journal

718

SOC administration Informationsskrift för den egna
verksamheten

666

SOC budget skuld Ärenden rörande budgetrådgivning 205
SOC budget skuld Ärenden rörande skuldsanering, ej

prövade enligt skuldsaneringslagen
206
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SOC budget skuld Årsstatistik, verksamhetsberättelser,
årsberättelser

207

SOC budget skuld Bokningslistor 208
SOC budget skuld Statistikunderlag/statistik som

sammanställts till årsstatistik eller
redovisats på annat sätt

209

SOC dödsboanmälan Ansökan om dödsboanmälan 210
SOC dödsboanmälan Registerblad 211
SOC dödsboanmälan Dödsfallsintyg 212
SOC dödsboanmälan Släktutredningar 213
SOC dödsboanmälan Tillvaratagna patienttillhörigheter,

boutredningar
214

SOC dödsboanmälan Protokoll över hembesök 215
SOC dödsboanmälan Ekonomiska redovisningar 216
SOC dödsboanmälan Fullmakter 217
SOC dödsboanmälan Försäkringar 218
SOC dödsboanmälan Korrespondens 219
SOC dödsboanmälan Kopior på fakturor 220
SOC dödsboanmälan Kopior på dödsboanmälan 221
SOC dödsboanmälan Kopior boutredningar,

bouppteckningar
222

SOC dödsboanmälan Bouppteckningsintyg 223
SOC handläggning LSS Personakt rörande personer födda

datum 5, 15, 25
224

SOC handläggning LSS Övriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

225

SOC handläggning LSS Anmälningar som tillhör ett ärende
eller ger upphov till ärende

226

SOC handläggning LSS Ansökningar från enskild om insats,
med eventuella bilagor

227

SOC handläggning LSS Ärendeblad, journalblad 228
SOC handläggning LSS Utredningar i enskilt ärende 229
SOC handläggning LSS Utredningar i enskilt ärende 230
SOC handläggning LSS Beslut i ett enskilt ärende om insats 232
SOC handläggning LSS Överklaganden, med bilagor 233
SOC handläggning LSS Beslut/domar i förvaltningsdomstol 234
SOC handläggning LSS Sammanställning av andra insatser 235
SOC handläggning LSS Kallelser till möte med handläggare 236
SOC handläggning LSS Dokumentation av planering som rör

den enskilde tex arbetsplaner,
indviduella planer

237
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SOC handläggning LSS Kopior av räkningar från läkare,
laboratorier, institutioner mm
(räkningar för undersökningar
utförda på uppdrag av socialtjänsten)

238

SOC handläggning LSS Anmälan och beslut om
ställföreträdare/god man

239

SOC handläggning LSS Inkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

240

SOC handläggning LSS Inkomna och utgående handlingar av
tillfällig betydelse och/eller
rutinmässig karaktär

242

SOC handläggning LSS Fullmakter 244
SOC handläggning LSS Övriga personakter rörande personer

ej födda 5, 15, 25
246

SOC handläggning LVM Personakt rörande personer födda
datum 5, 15, 25

245

SOC handläggning LVM Ansökningar om vård enligt LVM,
med bilagor

247

SOC handläggning LVM Anmälningar från polis 248
SOC handläggning LVM Ärendeblad, journalblad 249
SOC handläggning LVM Dokumentation av planering, tex.

behandlingsplaner
250

SOC handläggning LVM Beslut och beslutsunderlag 251
SOC handläggning LVM Handlingar rörande underställning till

förvaltningsrätt
252

SOC handläggning LVM Begäran om handräckning, kopia 253
SOC handläggning LVM Beslut av ordförande enligt 13 § LVM 254

SOC handläggning LVM Journalen med bilagor från HVB 255
SOC handläggning LVM Yttrande till åklagare, andra

myndigheter och allmän domstol,
kopior

256

SOC handläggning socialpsykiatriPersonakt rörande personer födda
datum 5, 15, 25

284

SOC handläggning socialpsykiatriÖvriga personakter rörande personer
ej födda 5, 15, 25

285

SOC handläggning socialpsykiatriAnmälningar som tillhör ärende eller
ger upphov till ärende

286

SOC handläggning socialpsykiatriAnsökningar från enskild om bistånd
eller service, med eventuella bilagor

287

SOC handläggning socialpsykiatriÄrendeblad, journalblad 288
SOC handläggning socialpsykiatriUtredningar i enskilt ärende 289
SOC handläggning socialpsykiatriBeslut i enskilt ärende om bistånd 290
SOC handläggning socialpsykiatriÖverklaganden, med bilagor 291
SOC handläggning socialpsykiatriBeslut/domar i förvaltningsdomstol 292
SOC handläggning socialpsykiatriSammanställning av andra instatser 293
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SOC handläggning socialpsykiatriKallelser till möte med handläggare 294
SOC handläggning socialpsykiatriDokumentation av planering som rör

den enskilde, tex. arbetsplaner,
handlingsplaner, serviceplaner,
vårdplaner

295

SOC handläggning socialpsykiatriInkomna och utgående handlingar av
betydelse i ärendet

298

SOC LSS/SocPsyk Daganteckningar 394
SOC patientjournalhandlingar Signeringslistor för läkemedel vid

behov
380

SOC patientjournalhandlingar Signeringslistor/ordination för
träning/rehabilitering m.m

381

SOC patientjournalhandlingar Signaturförtydligandelistor 383

SOC patientjournalhandlingar Sondmatningsschema 384

Teknik- och service Försäkringsbrev 138

Teknik- och service Skadeanmälningar, fordon 139

Teknik- och service Tidsredovisning 140
Teknik- och service Inventeringslistor park, vaktmästeri,

lokalvård och lekplatser
141

Teknik- och service Kemikalieregistret 144
Teknik- och service Körjournaler 172
Teknik- och service Interndebitering poolbilar 173
Teknik- och service Besiktning/service poolbilar 174
Teknik- och service Registreringsbevis 175
Teknik- och service Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 166
Teknik- och service Underlag för lokala trafikföreskrifter 167
Teknik- och service Parkeringstillstånd, underlag/beslut 169

Teknik- och service Vägbidrag, ansökan/beslut 170

Teknik- och service Ritningar 171

Teknik- och service Kartor, ritningar, skisser 151

Teknik- och service Avtal om markupplåtelse för ex
kabeldragning

152

Teknik- och service Arrendeavtal, nyttjanderättsavtal,
jordbruksarrende, jaktarrende

153

Teknik- och service Handlingar angående administration
av tomtkö

154

Teknik- och service Lagfartsbevis (handlingar som kan
ingå i fastighetsakter)

156
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Teknik- och service Protokoll skyddsrond (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

157

Teknik- och service Lantmäteriförrättningar (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

158

Teknik- och service Energibesiktning (handlingar som kan
ingå i fastighetsakter)

159

Teknik- och service Gravitationsbevis (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

160

Teknik- och service Överenskommelse om
fastighetsreglering (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

161

Teknik- och service Fastighetsdeklaration (handlingar
som kan ingå i fastighetsakter)

162

Teknik- och service Garantibesiktning (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

163

Teknik- och service Sotningsprotokoll (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

164

Teknik- och service Övriga besiktningar (handlingar som
kan ingå i fastighetsakter)

165

Teknik- och service Naturvårdsplan 651
Teknik- och service Köpeavtal/köpekontrakt (handlingar

som kan ingå i fastighetsakter)
155

Utbildning Busskort (grundskola), redovisning 544
Utbildning Gymnasiekort, ansökningar 545

Utbildning Gymnasiekort, redovisning 546
Utbildning Ej verkställda beslut (4 kap 1§ SoL, 9§

LSS) - kvartalsrapport till
Socialstyrelsen

553

Utbildning Extra resebidrag, ansökningar 555

Utbildning Extra resebidrag, besked 556
Utbildning Inackorderingsbidrag, ansökningar 562
Utbildning Inackorderingsbidrag, besked 563
Utbildning Inackorderingsbidrag, utbetalningar 564

Utbildning Skolskjutsar, listor över elever som är
beviljade skolskjuts

588

Utbildning Skolskjutsar, utbetalningar 589
Utbildning Internkommunal ersättning,

elevregister (gymnasiet)
698

Utbildning Interkommunal ersättning,
utbetalningar (gymnasiet)

699

Utbildning Betygskopior, IV-programmet 541
Utbildning SYV-handlingar 586
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Utbildning Elevakt 590

Utbildning Anmälan till polis 591

Utbildning Anmälan till socialförvaltningen 592

Utbildning Anmälan till trygghetsteamet 593

Utbildning Beslut om anpassad skolgång 595

Utbildning Dokumentation efter avslutad
basutredning

599

Utbildning Korrespondens, brev eller epost av
betydande art, rörande elever

600

Utbildning Samtalsdokumentation vid misstanke
om kränkande behandling

601

Utbildning Samtycke att överlämna
sekretessuppgifter

602

Utbildning Tjänsteanteckning rörande barn-
/elevärenden

603

Utbildning Uppföljning och utvärdering av
åtgärdsprogrammet

604

Utbildning Utredning rörande barn- och
elevärenden

605

Utbildning Utökning av tid i
barnomsorg/fritidshem

606

Utbildning Åtgärdsprogram 608
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Utbildning Betygskatalog 609

Utbildning Läs- och skrivtest te.x. DLS-test 610

Utbildning Elevens språkval, blanketter 611
Utbildning Elevkort 612

Utbildning Skolkatalog, fotografier, gruppfoton 613
Utbildning Frånvaroregister 614
Utbildning IUP 615

Utbildning Elevschema 616

Utbildning Klasslistor 617

Utbildning Ledighetsansökan för elev 618
Utbildning Nationella prov matematik och

engelska
619

Utbildning Nationella prov svenska 620

Utbildning Veckobrev/månadsbrev, förskola
samt åk 0-6

621

Utbildning Prao, handlingar 622
Utbildning Prao, placeringar 623
Utbildning Rektors beslut om åtgärd 624

Utbildning Prov 625
Utbildning Skriftligt omdöme, vid ej godkänt

betyg år 9
626

Utbildning Tillbudsrapport, barn 627

Utbildning Ansökan om byte av skola 628
Utbildning Kvalitetsredovisning 641
Utbildning Köstatistik 643
Utbildning VFU-dokumentation 645
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Utbildning Elevrådsprotokoll 672
Utbildning Skolpsykologens journaler 673
Utbildning Patientjournaler inom

Skolhälsovården
674

Utbildning Förteckning över Skolhälsojournaler
som lånas ut

675

Utbildning Beslut om anpassad studiegång 702

Utbildning Beslut om enskild undervising eller
undervisning i särskild
undervisningsgrupp

703

Utbildning Protokoll från skolkonferenser,
gymnasiet

705

Utbildning Beslut om skolenhetsplacering 706

Utbildning Beslut om mottagande i särskola 707

Utbildning Behörighetsprövning för mottagande
i särskola

708

Utbildning Medgivande till mottagande i
grundsärskola eller gymnasiesärskola

709

Utbildning Olycksfallsanmälan, elev 710
Utbildning Utökning av tid i

förskola/dagbarnvård, förskolan
711

Utbildning Avgångsbetyg årskurs 9, kopia 712

Utbildning Valblankett för elevens val 713
Utbildning Dagnärvaro, förskola 714

Utbildning Erbjudande om förskoleklass,
blankett

715

Utbildning Gymnasieintyg, betygsdokument 725
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Utbildning Barnakt, samlad dokumentation om
barn i förskolan

726

Utbildning Individuella studieplaner, gymnasiet 727

Utbildning Kartläggningar nyanlända 728

Utbildning Studiebesök 751

Utbildning Beslut om plats i barnomsorg 752
Utbildning Handlingsplan för enskilt barn 753

Utbildning Ansökan/tjänsteanteckning till barn-
och elevhälsoteamet

754

Utbildning Återkoppling från barnhälsoteamet
till förskolan

755

Utbildning Kartläggning av
trakasserier/kränkande behandling

756

Utbildning Ansökan om barnomsorgsplats 757

Utbildning Egenproducerade läromedel 758
Utbildning Förteckning över barn på varje

förskola
759

Utbildning Kölistor 760

Utbildning Likabehandlingsplan 761

Utbildning SKA-plan, verksamhetsplan 762

Utbildning Pedagogisk dokumentation 763
Utbildning Placeringsmeddelande och svar,

förskolan
764

Utbildning Föräldrarådsprotokoll 765
Utbildning Prognos på kommande barnantal 766

Utbildning Samtycke av vårdnadshavare om
fotografering samt att åka bil med
personal

767

Utbildning Skriftlig information i samband med
utvecklingssamtal på förskolan

768

Utbildning Uppsägning av barnomsorgsplats 770
Utbildning Vårdnadshavarens inkomstuppgifter 771
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Utbildning Ansökan om vårdnadsbidrag 772

Utbildning Uppsägning av vårdnadsbidrag 773

Utbildning Inflyttningsanmälan 778

Utbildning Utflyttningsanmälan 779

Utbildning Val av skola, blankett 780
Utbildning Ansökan till

introduktionsprogrammet, gymnasiet
781

Val Röstlängder 51

Val Förteckning över personer som
tjänstgjort i samband med val

53

Val Anvisningar och utbildningsmaterial 732

Val Brevröster, för sent inkomna 733
Val Informationsmaterial,

kommunspecifikt
734

Val Kvitton avseende från Posten
mottagna

735

Val Omslag med ytterkuvert från
godkända budröster

736

Val Omslag med budröster som
underkänts och tagits omhand

737

Val Protokoll över mottagna förtidsröster 738

Val Röstkort som samlats upp i vallokaler
och röstningslokaler

739

Val Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern
och extern information (kommunens
planeringsunderlag)

740

Val Kommunspecifikt
utbildningsmaterial och lokala
instruktioner (särskilt för
röstmottagare och kommunala bud)

741
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Val Uppföljning av till exempel lokaler,
transporter, kommunala bud, intern
och extern information (kommunens
planeringsunderlag till nästa val)

742

Val Uppföljning av röstmottagningen
(kommunens planeringsunderlag till
nästa val)

743

Val Valdistrikt, kartor och
kodförteckningar över (motsv)

744

Val Väljarförteckningar 745
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Bevarande/ gallring Anmärkning

Se anmärkning SEKRETESS. Handlingar som inkommit eller
upprättats i samband med placerade barn
ska bevaras enligt 12 kap 2§ SoL. Övriga
akter som inte leder till placering kan
gallras 5 år efter sista anteckningen,
förutom personer födda 5, 15, 25 -dessa
akter bevara

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakter, handlings-
ID 415, se denna post.
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Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen. Födda 5,15,25 bevaras för
forskningens behov.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Yttranden enligt lagen
om unga lagöverträdare (LUL), handlings-ID
433, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Yttranden enligt lagen
om unga lagöverträdare (LUL), handlings-ID
433, se denna post.

Bevarande Förs till personakt när de inte längre
behövs i verksamheten. Vid enskild
bedriven verksamhet.

Se anmärkning SEKRETESS. Personakten och samtliga
handlingar däri gallras 5 år efter sista
anteckning. Födda 5,15,25 untantas gallring
för forskningens behov.
Forskningsmaterialet levereras till arkivet 5
år efter sista anteckning. Handlings-ID 439-
449 ingår i denna po

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 
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Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt för
Familjehem/Kontaktperson, handlings-ID
438, se denna post. 

Bevarande SEKRETESS. 12 kap 2§ SoL. Till centralarkiv 5
år efter sista anteckningen.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Adoptionsutredningar, handlings-ID
450, se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter att barnet fyllt
18 år. Undantag för forskning födda 5,15,25
bevaras

Se anmärkning Ingår i Avtal om vårdnad, boende och
umgänge, Handlings-ID 459, se denna post.

Se anmärkning Ingår i Avtal om vårdnad, boende och
umgänge, Handlings-ID 459, se denna post.

Bevarande SEKRETESS. Till arkivet 5 år efter sista
anteckningen.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Se anmärkning SEKRETESS. Ingår i Personakt,
faderskap/föräldraskap, handlings-ID 462,
se denna post.

Bevarande
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Bevarande SEKRETESS
Bevarande Utföraren ska överlämna handlingar enligt

avtal till socialnämnden för insortering i
personakt.

Se anmärkning Gallras 5 år efter sista anteckningen.
Undantag för forskning födda 5,15,25
bevaras. 

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning Ingår i LSS-akter, handlings-ID 470, se
denna post.

Se anmärkning

Bevarande
Bevarande Pärm "1&2" resp år

2 år Pärm "Bokslut" resp år.
Bevarande Pärm "Koncern" resp år
Bevarande

2 år Pärm hos ekonomiassistent. 
Bevarande
10 år
Bevarande Tryckt exemplar
Gallring inakt. Kan gallras när de inte längre behövs.
10 år Debiteringsunderlag finns tillsammans

med avstämningslistan i närarkivet.
10 år
10 år Debiteringsunderlag finns i respektive

försystem.
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10 år Finns sparat J:/adm/ekonomi/arkiv

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Se anmärkning Gallras 3 år efter inaktualitet
Bevarande

10 år
10 år
Se anmärkning Skannas in i ekonomisystemet och sparas

där i 10 år. Pappersfakt finns 1 år i
närarkivet och sedan flyttas de till
centralarkivet, gallras där efter 10 år.
Förvaras ej i arkivkartong.

10 år Gäller både inskannade fakturor och
fakturor som inkommit digitalt. 

Se anmärkning Utskriven lista på
buntfaktura/ankomstregistrerade faktoror.
Kan gallras efter avstämning.

10 år
10 år Pärm "Dagbokföring"
10 år Pärm "Dagbokföring"
Bevarande
10 år
10 år
10 år
2 år
Se anmärkning Vid försäljning
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Se anmärkning 10 år efter inlösen.
Bevarande Stiftelsen är avslutad. 

10 år Kvittensen är digital från början, förvaras i
Platina.

10 år Kvittensen är digital från början, förvaras i
Platina.

Se anmärkning Gallras 2 år efter upphörande.
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10 år

10 år
10 år
Gallring inakt. Arbetsmaterial.

Gallring inakt. Information sökbart i Procapita

10 år
Gallring inakt.

10 år
Bevarande Till CA omgående

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.
2 år
Bevarande Bevaras digitalt.

Bevarande

Bevarande Minnesanteckningar från kommunal
ledningsgrupp, frukostmöten,
informationsmöten, APT, matråd,
Lekomöten, med mera. Till CA efter 5 år.

Bevarande Till CA efter 5 år

Gallring inakt.
Gallring inakt.

Bevarande Digitalt Platina
Se anmärkning Gallras 2 år efter inaktualitet.
Bevarande
2 år

5 år
Gallring inakt.

Gallring inakt.

Bevarande
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Bevarande SEKRETESS.
Gäller förfrågan att få ta del av egen
journal/sekretessbelagd handling.

Bevarande
Se anmärkning KAN INNEHÅLLA SEKRETESS.

Bevaras i de fall de fungerar som register,
annars gallras efter 2 år.

Bevarande
Bevarande
Gallring inakt.
Gallring inakt. Hos chefer eller administratörer. Original

finns hos personalavdelningen. Se
Anställningsavtal ID 680.

Se anmärkning Gallras efter 3 år. Personal
Gallring inakt.
Bevarande

Bevarande Till exempel Likabehandlingsplan,
Arbetsmiljöplan, Jämställdhetsplan,
Arbetsplan, Överlämningsplan, Timplan.

Se anmärkning Gallras när utvecklingsplan har upprättats. 

Bevarande
Bevarande
Bevarande
Bevarande
2 år

Bevarande

Se anmärkning Korrespondens av ringa betydelse kan
noteras på postlista. Se Handlingar av ringa
betydelse ID 4.

Bevarande Kallas även SKA-plan (Systematiskt
kvalitetsarbete).

1 år För följesedlar som inte är verifikationer. 
Bevarande Tas upp i respektive nämnd.
Bevarande
Bevarande
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Bevarande

Se anmärkning Pappershandlingar som skannats kan
gallras omedelbart under förutsättning att
det inte möter hinder i
lagstiftning/motsvarande, att skanningen
inte medfört informationsförluster, samt
att de inskannade handlingarna bevaras i
ett  föreskrivet filformat. Va

Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Papperhandlingar skannas in till pdf-a.

Bevaras digitalt i Platina.
Årsbackuper, säkerhetskopia, snapshot,
registerfil.

Gallring inakt. Registeras i IT:s ärendehanteringssystem,
ärende- och självserviceportalen.

Se anmärkning Gallras vid anställnings upphörande. 
Bevarande Användare, drift, förvaltning
2 år Uppdateras kontinuerligt.
Gallring inakt.
Gallring inakt.
Gallring inakt.
Bevarande Uppdateras kontinuerligt
Bevarande Uppdateras kontinuerligt.
Gallring inakt.
Bevarande Följande systemdokumentation ska

bevaras för förståelse av digitala
arkivleveranser av systemen:
Användarhandböcker, datamodeller,
relationsbeskrivningar,
tabellbeskrivningar, fältbeskrivningar,
kodlistor, exempel på skärmbilder,
exempel på indata och utd

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Dokumentationen är viktig vid eventuell
digital långtidslagring.

Bevarande Är det system som de olika kommunerna
äger själva?
När systemet tas ur drift, vad händer då?
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Bevarande Programmet kan betraktas som en strategi
för ett visst område, geografiskt eller
verksamhetsmässigt och ska tala om vad
kommunen vill uppnå. Programmet ska tala
om vad man vill uppnå och vilka metoder
som man vill använda. Exempelvis
måltidspoltiskt progr

Gallring inakt.

Bevarande
Bevarande

Bevarande Till CA efter 5 år

2 år
Bevarande Bevaras digitalt i Platina

Inkommande handlingar
Se anmärkning Se Minnesanteckningar, ID 24.

Se anmärkning

Gallring inakt.
2 år
Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Till CA efter 5 år

Bevarande Till CA efter 5 år
Gallring inakt.
Bevarande Till CA efter 5 år
Bevarande Planen presenterar vad som ska göras, inte

det man hoppas eller önskar åstadkomma.
Det får inte råda någon tvekan om ansvar,
tidplan och uppföljning för de åtgärder som
anges i planen. Exempelvis
krishanteringsplan,
kriskommunikationsplan, jämställdhetspl

Bevarande Beskriver förhållningssätt och
värdegrunder. En policy ska ge en princip
att hålla sig till; ett sätt att se på en viss
företeelse. Exempelvis policy om muta och
bestickning, policy för rökfri arbetstid.
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Bevarande Regler kan ses som absoluta gränser och
ska-krav. Exempelvis regler för telefoni,
grafiska regler.

Bevarande
Bevarande Bevaras digitalt Platina
Bevarande Bevaras digitalt Platina
Bevarande SEKRETESS. 

Bevarande Statistik till KB

Bevarande

Gallring inakt. Kopior av de ansökningar som diarieförs
gallras vid inaktualitet

Gallring inakt.

10 år

Gallring inakt.

Gallring inakt.

Gallring inakt.
Bevarande Uttag vart 5:e år

Bevarande Uttag vart 5:e år

Gallring inakt.

Gallring inakt. Tas bort när sista exemplaret gallrats
Bevarande
10 år
Bevarande

Gallring inakt.
5 år

Bevarande De som ansöker behåller originalet
Gallring inakt.

Gallring inakt. Kan gallras 1 månad efter fakturans sista
betalningsdag.

Bevarande 2 ex. av varje trycksak

2 år
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5 år

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.
Bevarande

Se anmärkning Register över all media som lånas ut. Uttag
vart femte år bevaras.

Gallring inakt. Utförs av miljökontoret där original finns.

1 år
2 år
Bevarande Vid inaktualitet 
Se anmärkning Gallras 1 år efter barnet slutat på skolan. 
Bevarande
Bevarande Kan innehålla sekretess

Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande För personer som fått tjänsten.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Se anmärkning Gallras när den anställde går i pension.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Endast beviljade.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Se anmärkning Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Gallring inakt.

Bevarande Kan innehålla sekretess
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
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Bevarande Kan innehålla sekretess.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Sammanställning görs årligen. 

Bevarande Matrikelkort (motsvarande; systematiskt
förda uppgifter om den anställdes
tjänstgöring
och lön).

Bevarande SEKRETESS. Läkarintyg.
Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Bevarande Kan innehålla sekretess.

Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.
Se anmärkning När anställningen upphör och

personalakten avslutas ska utdraget ur
belastningsregistret gallras bort. Kan
innehålla sekretess. Ingår i Personalakt, ID
729. Se denna post.

Bevarande Ingår i Personalakt, ID 729. Se denna post.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Bevarande Kan innehålla sekretess. Handlingar
angående rehabiliteringsärenden, bör
förvaras separat (i verksamheten) när
ärendet är klart ska handlingar till
personalakten.

Page 127 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 41112

Bevarande

Bevarande
Bevarande Kan innehålla sekretess
Bevarande Kan innehålla sekretess

Se anmärkning Gallras när anställningen upphör.
2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS
Gallras 5 år efter sista anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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5 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

SEKRETESS

10 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
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2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
10 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

Gallring inakt. SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
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2 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

SEKRETESS

SEKRETESS
2 år SEKRETESS

2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS

SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning.
5,15,25 bevaras.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning Rensas vid inaktualitet, sammanfattas i
journal.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning
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Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensas vid inaktualitet.
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS

Gallras 10 år efter sista anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning
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Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensa vid inaktualitet,
sammanfattas i journal

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Sammanfattas i journal.
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Rensa vid inaktualitet,
sammanfattas i journal

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS
Gallras 10 år efter sista anteckning.

Bevarande Rutinbeskrivning eller
informationsmaterial, egenproducerade.

Se anmärkning SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS
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Se anmärkning SEKRETESS

1 år SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras efter 5 år om inte 5, 15, 25, se
Personakt ID 224.

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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2 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

Bevarande SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS

Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 5 år efter sista
anteckningen

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
5 år SEKRETESS
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Gallring inakt. SEKRETESS
5 år SEKRETESS

5 år SEKRETESS

Gallring inakt. SEKRETESS
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista

anteckning.
Sammanfattas i journal.

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 10 år efter sista
anteckning

Se anmärkning Inaktuella försäkringshandlingar kan gallras
efter 2 år.

Gallring inakt.

Gallring inakt.
Gallring inakt. Avser material, maskiner och fordon.

Uppdateras kontinuerligt.
Bevarande Uppdateras kontinuerligt
Se anmärkning Gallras 7 år.
2 år
Gallring inakt.
Gallring inakt.
5 år
Gallring inakt.
Se anmärkning SEKRETESS. Gallras 1 år efter tillståndets

utgång
Se anmärkning Utanordning hos ekonomi. Se

Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Bevarande Gamla ritningar både närarkiv och digitalt.

Nya bara digitalt.
Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Gallras 2 år efter avtalets utgång

Bevarande

Bevarande
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Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Gallras 5 år efter ny fastighetstaxering

Se anmärkning Gallras 10 efter garantibesiktningens
utgång

Gallring inakt.

Gallring inakt.

Bevarande
Bevarande

Bevarande
Se anmärkning Till nämndsekreterare efter terminens slut.

Gallras efter 3 år. 
Bevarande
Bevarande Bilaga till protokoll

Se anmärkning Gallras efter 3 år. Gäller gymnasiet.

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras efter 3 år
Se anmärkning Gallras efter 3 år
Se anmärkning Original till ekonomi. Se

Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Bevarande Kopia av exceldokumentet överförs årligen

till bevaring i Platina eftersom ingen
statistik tas.

Se anmärkning Se Utanordningar/utbetalningar, ID 689.
Se anmärkning Gallras efter avslutad skolgång.

Se anmärkning Se Utanordningar/utbetalningar, ID 689.

Bevarande Till Centralarkiv efter 3 år
Se anmärkning KAN INNEHÅLLA SEKRETESS. Gallras efter

avslutad skolgång
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Bevarande SEKRETESS. Elevakter för årskurs 0-6
förvaras centralt på Lekebergsskolan 4-6.
Elevakter för årskurs 7-9 och för gymnasiet
förvaras på Lekebergsskolan 7-9. Till
Centralarkiv 3 år efter avslutad skolgång
förutom elevakter från gymnasiet som
överförs efter 

Se anmärkning Kopia sparas i akten, original skickas till
polisen. Ingår i Barnakt, ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, ID 590.

Se anmärkning Kopia sparas i akten, original skickas till
socialförvaltningen.
Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning En sammmanfattning samt utredningar,
samtliga involverade
verksamhetsområden. Ingår i Elevakt,
handlings-ID 590, se denna post. 

Se anmärkning Korrespondens av ringa betydelse får
gallras vid inaktualitet.
Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726 (förskolan)
eller Elevakt, handlings-ID 590, se dessa
poster. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 
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Bevarande Eventuella förkortningar och sifferkoder
ska förklaras.
Tas fram årsvis efter klass.

Se anmärkning Gallras 5 år efter avslutad skolgång i
grundskolan. 

Se anmärkning Gallras 1 år efter avslutad skolgång.
Bevarande Elevhistorik. Skapas när eleven avslutar sin

grundskolgång. 
Bevarande Tryckt skolkatalog eller gruppfoton.
Se anmärkning Gallras 3 år efter aktuellt skolår. Elev.
Bevarande Till Centralarkiv efter avslutad skolgång.

Finns i data i 10 år. Elev.
Bevarande Klasscheman på grundskolan och

individuella scheman på gymnasiet.
Bevarande Slutgiltig med dokumenterade förändringar

under året. Bör innehålla uppgifter om
skola, läsår, klassbeteckning, lärare,
elevnamn, personnummer och adress.

Se anmärkning Gallras efter läsårets slut. Elev.
5 år Till Närarkiv omgående. Till Centralarkiv

efter 5 år. Elev
Bevarande Till Närarkiv omgående. Till Centralarkiv

efter 5 år. Elev.
Se anmärkning Bevara brev från vecka 10 och vecka 40.

Resten gallras efter 1 år

Gallring inakt. Elev
Gallring inakt.
Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna

post. Se även Tjänsteanteckning rörande
barn-/elevärenden, handlings-ID 603.

Gallring inakt. Prov lämnas till eleven
Bevarande Samtliga betygsdokument ska ha rektors

underskrift och namnförtydligande, vara
stämplat "Arkivex" och utskrivet på
arkivpapper. Originalet ges till eleven.

Bevarande Tas upp på arbetsmiljörond.

2 år Elev
Bevarande
Bevarande
2 år Dokumentation om verksamhetsförlagd

utbildning, högskolestudenter som gör
praktik.  
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Bevarande
Bevarande SEKRETESS.
Bevarande SEKRETESS.

Bevarande SEKRETESS

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Bevarande Sparas årsvis.

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post. 

Se anmärkning
Ingår i Barnakt, se ID 726 Barnakt, samlad
dokumentation om barn i förskolan.

Bevarande Samtliga betygsdokument ska ha rektors
underskrift och namnförtydligande, vara
stämplat "Arkivex" och utskrivet på
arkivpapper. Originalet ges till eleven.

Gallring inakt.
10 år Enligt Försäkringskassan bör gallringsfristen

vara 10 år, då VAB kan sökas retroaktivt så
länge. Utredningar om ev fusk med VAB
preskriberas efter tio år. Föräldrar kan även
överklaga räkningar för barnomsorg i tio år.
Närvarolistorna bevisar om barnet va

2 år Blankett som skickas till vårdnadshavare
med erbjudande om förskoleplats. Ifylles
och skickas tillbaka till kommunen.  

Bevarande Av intyget ska samtliga betyg som eleven
fått framgå. Samtliga betygsdokument ska
ha rektors underskrift och
namnförtydligande, vara stämplat
"Arkivex" och utskrivet på arkivpapper.
Originalet ges till eleven.
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Bevarande SEKRETESS.
Barn med skyddad identitet: skrivs ej in i
något system, handlingar förvaras i
säkerhetsskåp hos barnomsorgsassistent

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post.

Se anmärkning Ingår i Elevakt, handlings-ID 590, se denna
post.

Bevarande Dokumentation kring utflykter som
Individuella programmet, gymnasiet åker
på.

Se anmärkning Beslut tas av förskolechef.
Se anmärkning

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726.

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726, se denna
post.

Se anmärkning Ingår i Barnakt, handlings-ID 726, se denna
post.

1 år

Bevarande
Bevarande

Gallring inakt.

Se anmärkning

Se anmärkning

Se anmärkning Gallras när barnet slutat förskolan.
Gallring inakt. Information i Procapita

Bevarande
Gallring inakt. Information från SCB, MVC, m.m

Se anmärkning Gallras 1 år efter att barnet har lämnat
skolan.

Se anmärkning SEKRETESS.
Gallras 1 år efter att barnet har lämnat
skolan.

Se anmärkning Gallras efter 3 år.
Se anmärkning Gallras 3 år efter inkomståret.
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Bevarande Rutinen upphörde 1 februari 2016.

2 år Rutinen upphörde 1 februari 2016.

Gallring inakt. Blankett för anmälan när elever flyttar till
kommunen.

Gallring inakt. Blankett för anmälan när elever flyttar från
kommunen.

Se anmärkning Gallras när eleven slutat grundskolan.
Gallring inakt. Blankett. 

Se anmärkning Bevara de röstlängder som använts vid val.

10 år

Se anmärkning Anvisningar och utbildningsmaterial
(särskilt för röstmottagare och kommunala
bud) från Valmyndigheten (och
länsstyrelsen) som enbart gäller ett val.
Kan förstöras efter valet.

Se anmärkning Kan förstöras när valet vunnit laga kraft.
Bevarande För allmänheten, spec om

förtidsröstningen och om dubblettröstkort.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Sparas under valperioden.

Se anmärkning Gallras efter valet.

Bevarande

Bevarande
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Bevarande

Bevarande

Bevarande

Se anmärkning Sparas under valperioden.
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Registrering ja/nej Förvaring/ ansvar Överföring till centralarkiv

Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt
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Ja System/akt

Ja

Ja

Papper

Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja papper

Ja System/akt
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Ja System/akt 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja Akt/system 5 år efter sista anteckn.

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Ja System/akt

Nej Nämndsekreterare
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Nämndsekreterare
Ja

Ja System/akt

Pärmar i närarkiv gallras
efter 10 år. Rapporten
som går till nämnd
bevaras.

5 år

Ja Pärmar i närarkiv. 10 år.
Pärmar i närarkiv. 5 år

Pärmar i närarkiv.
Pärmar i närarkiv. 5 år
Tryckt exemplar. Till
Centralarkiv omgående.

Omgående

Ja Fakturasystemet
Ja Ekonomisystemet.

Pärmar i närarkiv. omgående
Centralarkiv omgående
Ekonomiavdelningen.

Ja Pärm i närarkiv.

Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet

Page 147 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 61112

Ja Barnomsorgsavgifter
förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
Ströfakturering förvaras i
närarkivet.
Pärm i närarkiv.
Pärm i närarkiv.
Närarkiv i låst skåp.
Närarkiv i låst skåp
Närarkiv i låst skåp
Pärm i närarkiv (aktiva).
Avslutade ramavtal
levereras till
Centralarkivet årsvis.

när de avslutats

Ja Pärm i närarkiv.
Ja Ekonomisystemet
Ja Närarkiv

Ja Fakturasystemet

Ja

Ja Pärm i närarkiv.
Pärm i Närarkiv
Pärm i Närarkiv

Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet
Ja Ekonomisystemet

Ja Pärm i närarkiv.
Kassaskåp
Kassaskåp
Kassaskåp
Kassaskåp
Till Centralarkiv
omgående.
Platina.

Platina.

Förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
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Ja Förvaras på
J:/adm/ekonomi/arkiv
Pärm hos ekonom.
Pärm i närarkiv.
Förvaras på
J:/adm/ekonomi/

Nej Tjänsterum/ekonomi

Ekonomisystemet.

Nej Närarkiv
Nej Omgående

Ja Platina
Ja Digitalt Platina

Ja Digitalt Platina
Nej Tjänsterum
Ja Digitalt Platina

Ja Platina

Nej Tjänsterum/Platina 5 år

Ja Digitalt Platina 5 år

Nej Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina

Ja Digitalt Platina
Närarkiv.

Ja Platina.
Ja Tjänsterum eller

säkerhetsskåp.

Tjänsterum/Dator

Diarie

Diarie
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Ja Platina

Ja Platina
Nej Platina

Ja Platina
Ja Platina
Nej Information Lekeberg

Ute i verksamheten.

Pärm, tjänsterum
Pärm, Tjänsterum
Pärm/data. Till närarkiv
omgående.

5 år

Ja Platina

Ja Platina
Ja Platina

Platina
Platina

Ja Platina
Centralt
förtroendemannaregiste
r, Troman

Nej

Platina
Platina

Nej Tjänsterum
Ja Platina

Platina
Platina
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Platina.

Nej Pärm/Närarkiv 5 år
Ja Digitalt Platina

Nej It-enheten

Nej It-enhetens
ärendehanteringssystem
.

Nej Dator/:I
Ja Diariet
Ja It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej Personec
Nej It-enheten
Nej It-enheten
Nej It-enheten.

Nej It-enheten

Nej It-enheten

Nej It-enheten

Förvaras hos ansvarig
myndighet så länge
systemet är i drift.
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Ja Platina

Nej Närarkiv

Ja Platina
Ja Digitalt Platina - Genom

skärmdumpar som görs
en gång per halvår

Ja Digitala handlingar
förvaras i Platina
Papperhandlingar
förvaras i Närarkiv

5 år

Nej Tjänsterum
Ja Digitalt Platina

Nej

Nej Blir beslut i
Kommunfullmäktige,
bevaras där.

Nej Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Nej Närarkiv, pärm 5 år
Nej Närarkiv, pärm 5 år

Nej Närarkiv, pärm 5 år
Nej Digitalt Platina
Nej Närarkiv 5 år
Ja Platina

Ja Platina
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Ja Platina

Ja Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Ja Digitalt Platina
Ja Görs varje

mandatperiod.
Ja BOOK-IT. Diarie

Ja Platina

Löpande ansökningar
förvaras på tjänsterum,
övriga ansökningar
diarieförs
FRI
(lokalbokningssystem)
Tjänsterum

Biblioteket

Biblioteket

Tjänsterum
Platina

Platina

Biblioteket/tjänsterum

Ja BOOK-IT. Biblioteket
Ja Platina

Tjänsterum
Ja Platina

Tjänsterum
Ja Platina

Platina
Tjänsterum

Tjänsterum

Tjänsterum, efter 3 år till
Ca.

3 år

Tjänsterum
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Platina

Tjänsterum
Ja Platina 5 år

Tjänsterum
Ja Platina

Ja BOOK-IT. Biblioteket

Nej Pärm

Nej Pärm
Ja Kostdatasystemet.
Nej Platina

Pärm.

Ja Skickas till löneenheten.

Ja Skickas till löneenheten.

Ja Skickas till löneenheten.

Nej

Nej

Nej Pärm, tjänsterum 1 år.

Nej Pärm, tjänsterum, 2 år
Närarkiv

Nej

Ja 2 år

Ja

Nej Närarkiv.

Nej Tjänsterum.

Ja

Ja

Löneenheten
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Ja Bevaras i Personalakt, ID
729.

Ja Pärm,
tjänsterum/digitalt
system

1 år

Nej Närarkiv 5 år

Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Ja Personalsystemet.

Ja Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år.
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år
Bevaras i Personalakt, ID
729.

2 år

Ja Närarkiv, 2 år 2 år
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Nej Bevaras i Personalakt, ID
729.

Ja
Ja Skickas till löneenheten.

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Platina

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Page 158 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 72112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
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2017-01-10 73112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
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2017-01-10 74112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Närarkiv 5 år

Ja Laxå kommun
Ja Laxå kommun.
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2017-01-10 75112

Ja Laxå kommun.

Ja Laxå kommun.
Ja Laxå kommun.

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Page 162 of 239



43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx

2017-01-10 76112

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt
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2017-01-10 77112

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt
Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Procapita/akt

Ja Diarium
Tjänsterum

Ja Pärm.
Tjänsterum

Ja Personec
Ja Dator.

Ja Digital tjänst.
Ja
Nej Tjänsterum.
Nej Tjänsterum
Nej Tjänsterum
Ja Platina
Ja Platina
Ja Platina.

Ja Platina

Ja GIS
Närarkiv/digitalt

Ja Kartskåp/centralarkivet,
Platina eller Sydnärke
bygg-databasen

Ja Platina

Ja Platina

Ja Platina

Ja Pärm
Tjänsterum
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2017-01-10 78112

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Pärm
Tjänsterum

Ja Platina
Ja Platina

Ja Platina
Nej Handläggare.

Ja Platina
Nej Platina

Ja Platina

Ja Platina
Ja Platina
Ja Platina
Nej

Ja Tjänsterum/handläggare.
Bevaras i Platina

Nej
Nej  Exceldokument

Nej

Nej Närarkiv 3 år
Nej Tjänsterum/handläggare
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2017-01-10 79112

Ja Tjänsterum. Platina. 3 år/5 år

Förvaras i brandsäkra
skåp.

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

På förskolan skrivs de av
pedagog/barnteam.

Elevakt
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2017-01-10 80112

Pärm,
närarkiv/kassaskåp.

3 år

Pärm, närarkiv/kassaskåp

Tjänsterum
Tjänsterum/ProCapita efter avsl. skolgång

Till närarkiv omgående. 1 år
Infomentor.
Infomentor. Data Efter avslut. skolgång

Pärm/data. Tjänsterum 2
år.

5 år

Pärm, tjänsterum till
vårterminens slut.

5 år

Pärm, tjänsterum
Kartonger/plåtskåp.
Närarkiv
Kartonger i Närarkiv 5 år

Infomentor

Pärm, tjänsterum
Pärm/data, tjänsterum

Ja Elevakt 5 år

Pärm/mapp/data

Digitalt.
Förskola/
Förskolepedagog/
Förskolechef
Pärm hos handläggare.

Ja Platina
Procapita
Pärm/Handledare
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2017-01-10 81112

Ja
Ja Bevaras hos

skolsköterskan digitalt,
PMO

Ja Förvaras hos
skolsköterskan digitalt,
PMO
Elevakt

Elevakt

3 år.

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Elevakt

Platina

Pärm,
närarkiv/kassaskåp.

3 år

Tjänsterum
Förskola/förskolepedago
g
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2017-01-10 82112

Ja Platina. Efter avslut i förskolan

Elevakt

Gäller både grundskolan
och gymnasiet.

3 år

Procapita.
Ingår i Barnakt, handlings-
ID 726.

Förskolechef

Ja Tjänsterum/handläggare.
Procapita.

Nej Förskola/pedagog 1 år
Ja Procapita

Nej Tjänsterum/handläggare.

Dras ut från Procapita.
En för varje förskola. Se
Planer, tagna av
verksamheten, ID 671.
Se Verksamhetsplaner ID
704.
Förskola/pedagog

Nej Digitalt/handläggare

Ja Förskolechef 1 år
Nej Tjänsterum/handläggare

Förskola/pedagog

Ja Förskola/pedagog

Tjänsterum/handläggare
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Tjänsterum/handläggare

Tjänsterum/handläggare

Nej Centralarkiv.

Nej Platina
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §8

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)

Page 1 of 3Page 200 of 239



Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-91)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016, via revidering av arkivreglementet, att en 
gemensam dokumenthanteringsplan ska finnas för Lekebergs kommun. Detta istället för en 
dokumenthanteringsplan för varje nämnd inom kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar gemensam dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (38616)
 §202 KSAU Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (KS 16-91-1)
 Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun - (38608)
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Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i 
Fjugesta

§10

KS 14-562
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Tjänsteskrivelse 2017-01-10 1 (1)

Dnr: KS 14-562

Svar angående medborgarförslag om belysning i 
Vattenparken i Fjugesta.

Ärendebeskrivning
Linnea Larsson har inkommit med medborgarförslag om belysning i vattenparken. Att 
uppföra belysning skulle öka attraktionskraft och tillgänglighet i området. 

1 Bakgrund
Linnea Larsson har inkommit med medborgarförslag om att uppföra lampor/gatlyktor 
i vattenparken. Önskemål om belysning i vattenparken har även inkommit från andra 
personer.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Vattenparken, som i grunden är en reningsanläggning för dagvatten från Fjugesta 
tätort, har utvecklats till en allt mer populär plats för promenad och rekreation. Att 
uppföra belysning längs befintliga promenadstigar och underhållstråk skulle öka 
attraktionskraft och tillgängligheten under tider på dygnet då dagsljuset försvunnit.

Arbetet med exakta konsekvenser bör utredas och ur ett tillgänglighetsperspektiv för 
besökare bör uppförande av belysning vara ett mål inför framtiden.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden att uppföra belysningsanläggning runt vattenparken bedöms till ca 
210 000 kr i investeringskostnad och en driftskostnad per år på ca 5000 kr.

3 Slutsats
Uppförande av belysningsanläggning i vattenparken skulle ge positiva effekter för 
attraktionskraft och tillgänglighet. I nuvarande budget finns inte utrymme för detta 
utan ramförstärkning alternativt omprioritering av investeringsprojekt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Antar förslag till svar
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

LEKEBERGS KOMMUN
Tomas AnderssonMats Turesson
T f Kommundirektör Handläggare
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 2016-12-16 1 (1)

Linnea Larsson
G:a Letstigen 4 B

716 30  Fjugesta

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar på medborgarförslag om belysning i Vattenparken

Tack för ditt medborgarförslag. Förslag om belysning i Vattenparken har även 
inkommit från andra håll i kommunen.

Att uppföra belysning i vattenparken skulle öka dess attraktionskraft och 
tillgänglighet. Det är dock både investeringskostnad och framtida driftskostnad för 
detta och det inryms inte i budgeten för 2017.

Kommunen ser dock belysning som något att sträva efter och kommer därför att 
lägga med detta önskemål i den framtida långsiktiga planeringen.

Med vänlig hälsning

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §5

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken 
i Fjugesta (KS 14-562)
Ärendebeskrivning
Linnea Larsson har inkommit med medborgarförslag om belysning i vattenparken. Att uppföra 
belysning skulle öka attraktionskraft och tillgänglighet i området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Antar förslag till svar

2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar angående medborgarförslag om belysning i vattenparken - (37876)
 Svar på medborgarförslag om belysning i Vattenparken - (37879)
 Medborgarförslag gällande lampor/gatulyktor i vattenparken i Fjugesta - (KS 14-562-1)
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Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för 
oförutsett

§11

KS 16-711
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Protokoll 2016-12-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-15:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Anna Theodossiou (Utredningssekreterare)
Eva-Lena Gustafsson (Information Lekeberg)

Protokollet innehåller paragraferna §219

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

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)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Gerry Milton (SD)
John Hägglöf (M)  ersätter Elin Nilsson (L)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Jette Bergström (S)
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-13

Datum för överklagan 2016-12-19 till och med 2017-01-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2016-12-13

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§219 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto 
för oförutsett (KS 16-711)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) använder sin initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap 17§.

Förslag till beslut
Kjell Edlund (S) yrkar att  till nästa sammanträde med kommunstyrelsen behandla frågan om att om 
att ianspråkta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Beslut
Till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ska frågan om att ianspråkta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad behandlas.
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §9

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för 
oförutsett (KS 16-711)
Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) använde vid föregående kommunstyrelse sin initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap 
17§ och yrkade att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen behandla frågan om att 
ianspråksta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att ianspråksta 100 000 kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett 
till fiberutbyggnad.

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet avslås.

Propositionsordning

Ordförande ställer Kjell Edlunds (S) yrkande, om att kommunstyrelsen ska ianspråkta 100 000 kronor 
från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad, mot Wendla Thorstensson yrkande 
om avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Wendla Thorstenssons 
yrkande om avslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen avslår Kjell Edlunds (S) yrkande om att kommunstyrelsen ska ianspråkta 100 000 
kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett till fiberutbyggnad.

Reservationer

Kjell Edlund (S) och Anette Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Kjell Edlunds (S) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §219 KS Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett - (KS 16-

711-1)
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Rekrytering av kommundirektör

§12

KS 16-411
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Tjänsteskrivelse 2017-01-10 1 (1)

Dnr: KS 16-411

Tjänsteskrivelse – Rekrytering av kommundirektör

   

Ärendebeskrivning
Rekryteringsgrupp utsedd av kommunstyrelsen, tjänstemannagrupp och fackliga 
organisationer har intervjuat fyra sökande till tjänst som kommundirektör. Efter 
genomförda förhandlingar med berörda fackliga organisationer föreligger förslag till 
beslut.

1 Bakgrund
Tidigare kommundirektör Ewa Lindberg avslutade anställningen den 7 juli 2016. 
Tomas Andersson har efter Ewa Lindbergs uppsägning vikarierat på tjänsten och 
kommer att fortsätta vikariatet tills ny kommundirektör tillträder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. anställer Martin Willén fr.o.m. 2017-04-01 och tillsvidare.
2. förordnar Martin Willén som kommundirektör under tiden 2017-04-01 t.o.m. 
2021-03-31.
3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor för 
Martin Willén under pågående förordnande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Peter Brändholm
T.f. Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2017-01-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-13:45 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §10

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan 2017-01-11 till och med 2017-02-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Rekrytering av kommundirektör (KS 16-411)
Ärendebeskrivning
Rekryteringsgrupp utsedd av kommunstyrelsen, tjänstemannagrupp och fackliga organisationer har 
intervjuat fyra sökande till tjänst som kommundirektör. Efter genomförda förhandlingar med berörda 
fackliga organisationer föreligger förslag till beslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. anställer Martin Willén fr.o.m. 2017-04-01 och tillsvidare.

2. förordnar Martin Willén som kommundirektör under tiden 2017-04-01 t.o.m. 2021-03-31.

3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att besluta om anställningsvillkor för Martin Willén 
under pågående förordnande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Anställning av kommundirektör - (39124)
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Redovisning av inkomna synpunkter 7 december 2016 - 9 januari 
2017

§14
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tina

E-post (frivilligt)

mamman82@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!

Fick hem en jätte trött och hungrig son från skolan idag. Tydligen va de gröt till lunch.
Hur tänker ni när ni låter gröt serveras som lunch till lågstadiebarn på 2000 talet?
Att gå i skolan från 8:30-14:20 UTAN ordentlig lunch är under all kritik!!!!
Hoppas ni återkopplar med en vettig förklaring, å då menar jag inte en förklaring som menar att de va lucia.
Dagens barn måste få en bra ordentlig lunch (som barnen idag äter!!!) under skoltiden, OAVSETT månad.
Lågt!

Tina
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2016-12-19 1 (2)

Svar på synpunkter angående att Måltidsenheten 
serverar risgrynsgröt till skolan
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From: infolekeberg@Lekeberg.se
To: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Skattehöjning
Attachments:
Embedded Attachments:

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen
0585-487 00 (dir)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Håkan Israelsson [mailto:slirre2010@hotmail.com]
Skickat: den 28 december 2016 11:38
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Skattehöjning

Hej! Jag hittar ingen information om er rekordstora skattehöjning på hemsidan. Det
vore lämpligt att ni går ut med det med fet stil så att ev. nyinflyttade och även vi som
redan bidrar med skattemedel får informationen.
Hälsningar från Håkan Israelsson

Skaffa Outlook för Android
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FrÅn: Ellinor Arvidsson <ellinor.arvidsson@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Skattehöjning - information på hemsidan
Datum: 2016-12-30 10:16:05

Från: Ellinor Arvidsson
Skickat: den 30 december 2016 10:09
Till: 'slirre2010@hotmail.com' <slirre2010@hotmail.com>
Ämne: Skattehöjning - information på hemsidan

Hej Håkan!

Tack för din synpunkt.
Du har helt rätt, vi skulle ha lagt ut mer information och beskrivit vad skattehöjningen ska gå till.
Vi uppdaterar det.

Bifogar två länkar som kanske kan vara av intresse:

Här kan du titta på fullmäktigesammanträdet där beslutet om kommunalskatten togs
http://lekeberg.se/nyheter/
protokollfrankommunfullmaktige.5.658b3aac158be536b5343ec4.html

Kommunens MER-plan 2017 med plan för 2018-2019 (mål och budget)
https://lekeberg.se/download/18.6b29173c15902a6115251d06/1482140829653/MER-plan
+2017+med+plan+f%C3%B6r+2018-2019+Lekeberg+kommun.pdf

Vänliga hälsningar
Ellinor

Med vänlig hälsning

Ellinor Arvidsson
Kommunikatör
0585-487 22 (dir)
ellinor.arvidsson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
Läs vår nya broschyr här

Från: Håkan Israelsson [mailto:slirre2010@hotmail.com]
Skickat: den 28 december 2016 11:38
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Skattehöjning
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Hej! Jag hittar ingen information om er rekordstora skattehöjning på hemsidan. Det vore
lämpligt att ni går ut med det med fet stil så att ev. nyinflyttade och även vi som redan
bidrar med skattemedel får informationen.
Hälsningar från Håkan Israelsson

Skaffa Outlook för Android
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Samverkansprotokoll för kännedom

§16
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Protokoll 2017-01-09

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats
10:00-12:00 Leken  

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§1-7

Ordförande _________________________________________________________________
Peter Brändholm

Justerare _________________________________________________________________
Lotta Bergsten

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Linda Calson (Personalspecialist)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Amila Isakovic-Vrana (Vision)
Jan Hörman (Lärarförbundet)
Lotta Bergsten (SACO)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2017-01-09

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Föregående protokoll
§3 Ärenden för Central samverkan
§4 Övriga frågor för Central samverkan
§5 Aktuella frågor för KSF-samverkan
§6 Övriga frågor för KSF-samverkan
§7 Ärenden till KSAU/KS
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Till justerare valdes Lotta Bergsten.
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2- Föregående protokoll
Ärendebeskrivning
Inget att erinra föregående protokoll.

 

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-12-06 15.57.34.pdf - (38347)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3- Ärenden för Central samverkan
Ärendebeskrivning

 Lönekartläggning 2016

En sammansatt arbetsgrupp bestående av enhetschef Henrik Westerling, rektor Agneta Bigersson 
och personalspecialist Linda Calson har tillsammans med konsult från Sysarb gjort en ny 
arbetsvärdering av samtliga arbeten i kommunen, ca 70 st, samt reviderat faktorplanen från vilken 
arbetsvärderingen utgår. Analysarbetet är klart, dock är slutdokumentationen under arbete 
fortfarande. Arbetsgivaren återkommer med ytterligare information på nästkommande central 
samverkan.

 Pilotprojekt "Att förebygga stress och utmattning"

Linda Calson informerar om ett nationellt projekt som arbetsgivaren har fått inbjudan till och 
beslutat att delta i. Projektet är ett samarbete mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och 
Linnéuniversitetet och bedrivs som en forskningsstudie. Projektet syftar till att hitta metoder för att 
arbeta förebyggande mot stressrelaterad ohälsa som idag är den vanligaste orsaken till 
sjukskrivning. Strukturerade "Kollegiala reflekterande samtalsgrupper" har visat sig vara ett effektivt 
sätt att arbeta förebyggande i flera tidigare studier.

Tre handledare är utsedda, en från varje förvaltning (dock inte IT-förvaltningen) som kommer att gå 
en två dagars utbildning i att handleda kollegiala samtalsgrupper.
Alla medarbetare i kommunen kommer att få besvara en enkät om bl.a. organisering, upplevda krav, 
stress och hälsa. Urvalet av vilka som ska delta i samtalsgrupperna görs av forskarguppen, baserat på 
deltagarnas enkätsvar, och samtalsgrupperna vänder sig till medarbetare som är i riskzonen att 
drabbas av stressrelaterad ohälsa.
Den 17 januari kommer 2-3 fackliga företrädare tillsammans med Peter Brändholm och Linda Calson 
att åka till Stockholm för mera information inför projektet och träffa övriga deltagande kommuner 
och landsting (19 kommuner och två landsting).
Information till medarbetarna om projektet kommer att finnas på Intranätet.

Beslutsunderlag
 Infobrev kollegiala grupper 20161208 - (39248)
 Värderingsresultat lönekartläggning 2016 - till samverkan - (39249)
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4- Övriga frågor för Central samverkan
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5- Aktuella frågor för KSF-samverkan
Ärendebeskrivning

 Folkhälsoenheten
Efter diskussioner med medlemskommunerna har det beslutats att Bea Scherp ska ha rollen 
som enhetschef för folkhälsoenheten. Folkhälsoenheten är en självständig enhet med många 
olika pågående projekt i medlemskommunerna och bör därför ha en egen chef. Det finns 
också till viss del svårigheter för personalchefen att vara fullt insatt i det dagliga arbetet. 
Folkhälsoenheten kommer dock fortfarande ligga under personalavdelningen.
Förändringen av befattningsbenämningen medför inga organisatoriska förändringar.
Fackliga organisationer har inget att erinra.
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6- Övriga frågor för KSF-samverkan
Ärendebeskrivning
Inga övriga frågor.
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Protokoll 2017-01-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Ärenden till KSAU/KS
Ärendebeskrivning
Peter Brändholm föredrar ärenden till KSAU/KS den 9 januari.

Fackliga organisationer har inget att erinra.

Beslutsunderlag
 Kallelse för KSAU 2017-01-09.pdf - (39238)

Page 10 of 10Page 239 of 239


	be007930-40cb-4bfb-9a91-ba0fe37a802b.docx
	Kommunstyrelsen

	c2c7d1e2-ccdf-4c07-a160-74561639fba0.docx
	Ärendelista

	34141653-d735-478d-9bc0-ced1eedc7c73.docx
	Ärendebeskrivning
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	4d1919c5-a873-4d00-adfb-90443eeee37b.docx
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	88ce111f-a02f-40ba-a859-396004fefa16.docx
	§3 - Politisk lärling, våren 2017 (KS 16-725)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	5c7caf78-5c55-40b9-aab8-4e0f79baf47c.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	fbddf078-e7fc-470f-baaf-15c4526c40fa.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	0d6028bd-fb8f-4890-9b89-19af4bb9dbb5.docx
	§6 - Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-621)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	40d4c5e2-dc07-465c-8d51-f5c97e4a9efc.docx
	§7 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 (KS 16-666)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	09ce7688-3037-42be-84c6-02bef4b5e7d3.docx
	§8 - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro (KS 16-619)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	77f79282-837a-47ed-8f34-643baec2eb36.docx
	§9 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-91)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	08719241-4a21-4b90-890e-41f983a4bea3.docx
	§10 - Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i Fjugesta (KS 14-562)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	18bd9b08-9d3b-4d48-9d44-be76cfdc9d97.docx
	§11 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett (KS 16-711)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	334ef928-cc25-4ff6-a041-7b92ab32bfe1.docx
	§12 - Rekrytering av kommundirektör (KS 16-411)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till
	Paragrafen är justerad


	fc37fcbb-9ae6-4c2c-8048-e7f80f5ed5d6.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut

	465aa5aa-bf13-44a0-973c-6ff3a1a7c472.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	f5b3846d-76b3-47f7-98b2-85c2552a0c0f.docx
	§15- Meddelanden perioden 7 december 2016 - 9 januari 2017
	Ärendebeskrivning
	Anmälningar
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	aa2a264f-4f91-4f56-add2-870bcea907c9.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad

	b73babd2-1d0e-4632-9aae-067d4bd1be4a.docx
	Val av justerare
	§1

	0ae0f243-3496-4896-9f8d-a4f1b1e8939b.docx
	Adjungerande
	§2

	a4f04667-02a3-4477-a6ab-328e2894d7da.docx
	Politisk lärling, våren 2017
	§3
	KS 16-725

	1859c255-3960-4cb5-a383-338492ca5634.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	c8a4c5a9-8860-4277-b9f9-d283f4225e50.pdf
	a6835628-d11c-4fae-a05a-4cca60c4c847.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§7 - Politisk lärling, våren 2017 (KS 16-725)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	ca5a33ca-7704-480e-9a4e-094e00f8fe07.docx
	Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
	§4

	dd9daaaf-ef52-4611-b2f0-4e216a7dcd99.docx
	Information - Kommundirektören
	§5

	99517473-e0d9-401a-86a5-ac60a54f8df6.docx
	Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen
	§6
	KS 16-621

	b8439629-4b2a-4ae6-af73-4286655886d1.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	c1187c2e-5a36-4212-9f45-6fdc02844db8.docx
	1 Lekebergs intern kontrollarbete
	1.1 Riskbedömnings matris

	2 Intern kontrollplan 2017
	2.1 Kommungemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)
	2.2 Administration
	2.3 Ekonomi
	2.4 Personal
	2.5 Verksamhet


	b1fb4d7c-249b-4531-a25c-611f7a84c58b.pdf
	34f10098-9a84-4390-974c-7c48f807ac38.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§2 - Intern kontrollplan 2017 för kommunstyrelsen (KS 16-621)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	5b4ace86-b7fc-4916-b148-caac2727e1c5.docx
	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017
	§7
	KS 16-666

	115a2db0-69f8-4ce9-a764-b482911bec31.docx
	Delegationsordning 2017 kommunstyrelsen, reviderad 17 januari 2017
	1 Delegation
	1.1 Anmälan av delegationsbeslut
	1.2 Vidaredelegation
	1.3 Brådskande ärenden
	1.4 Jäv
	1.5 Delegering och ren verkställighet
	1.6 Delegering av rätt att överklaga
	1.7 Beslut utan delegation

	2 Allmänna delegationsregler för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun
	2.1 Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande
	2.2 Vid förfall för övriga delegater
	2.3 Ersättare för kommundirektören
	2.4 Ärenden av principiell betydelse m.m.
	2.5 Överklagande av beslut och domar, inhibitionsansökningar och yttranden
	2.6 Redovisning av delegationsbeslut i protokoll

	3 Delegationsordning
	Ekonomi- och upphandlingsärenden
	Personalärenden
	Tekniska ärenden
	Övriga ärenden


	41203590-d6c2-4f99-a20b-c05d295ab650.pdf
	934aece0-61af-4c11-85db-ef7b32e82ec3.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§4 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2017 (KS 16-666)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag



	c2430fb3-c982-493c-a497-8cb579f34032.docx
	Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro
	§8
	KS 16-619

	132a6ed8-a25f-46d7-80b5-09c4850f571b.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	80fca620-34c7-4521-99b6-2ce921356d1f.docx
	Sammanfattning
	1 Definitioner och begrepp
	2 Inledning
	2.1 Syfte

	3 Social oro och våldsbejakande extremism
	3.1 Vad innebär sociala risker och social oro?
	3.2 Varför ansluter sig individer till våldsbejakande extremistiska rörelser?
	3.3 Push- och Pullfaktorer
	3.4 Pushfaktorer
	3.5 Pullfaktorer

	4 Förebyggande arbetet
	5 Ansvar/arbetsfördelning
	6 Uppföljning/utvärdering
	6.1 Revidering


	d4b94764-e485-42b8-b155-e3e057e2fab7.pdf
	06bdd590-586a-43c1-bcf1-024772df9c00.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§191 - Information - Policy för arbetet mot våldbejakande extremism (KS 16-619)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	870d38e4-2374-4eba-8885-bdd53ba06acb.pdf
	eff4563b-c5d9-4ae9-93ab-f52d29376852.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§3 - Policy för arbetet mot våldsbejakande extremism och social oro (KS 16-619)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	718b9c93-e858-40f9-a6ec-fb91b21ff870.docx
	Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun
	§9
	KS 16-91

	24e19da7-fe14-490d-add2-c5b7943cbff5.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Slutsats
	Förslag till beslut

	43f38cc7-8f9a-431e-9fa5-2ee39b61daab.xlsx
	3264454b-8c21-4401-a625-fef7d0b67b91.pdf
	e38f6559-ae78-4df5-8680-dd13a0585fc4.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§8 - Dokumenthanteringsplan för Lekebergs kommun (KS 16-91)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	c1c2a352-485c-477a-95c8-9e3b09431dba.docx
	Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i Fjugesta
	§10
	KS 14-562

	8a4f95a0-396d-4eb8-8546-5513b1f32979.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	6c08db6e-2f2d-473f-8e47-f5d4802afeab.docx
	Svar på medborgarförslag om belysning i Vattenparken

	23c8d612-fec0-46a0-8b07-2ee390e296e8.pdf
	68a84298-dd00-4063-8509-ec528cfe9e07.pdf
	646d19db-3d65-48e4-9df7-5abafa144311.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§5 - Svar på medborgarförslag - Lampor/gatlyktor i vattenparken i Fjugesta (KS 14-562)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	99d90c4f-65be-4590-a399-e7a4264dbdef.docx
	Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett
	§11
	KS 16-711

	fdb1d1ee-e10a-41e5-8fce-68a359ea97f7.pdf
	656d0507-2869-4c98-b3ce-cf72fee407da.docx
	Kommunstyrelsen
	§219 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett (KS 16-711)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut



	48da6ad8-6a6c-4a77-a519-469174af021f.pdf
	dc484739-b90a-48e4-9544-f51d01641a74.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§9 - Ianspråkstagande av medel från kommunstyrelsens konto för oförutsett (KS 16-711)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	45ab0e91-d1e9-4683-a31f-e9563b67d90e.docx
	Rekrytering av kommundirektör
	§12
	KS 16-411

	0b549859-e274-4f63-854e-fc637f30c46e.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	Förslag till beslut

	ab4e25d9-5089-46a7-84db-b00f6776b5f3.pdf
	1111f006-f2e9-40f1-92d6-5f50db0dacfc.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§10 - Rekrytering av kommundirektör (KS 16-411)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	ddbb4732-12fe-4b71-b19e-48daaf395469.docx
	Redovisning av inkomna synpunkter 7 december 2016 - 9 januari 2017
	§14

	3021421c-6cf1-477e-8a72-86f20839dfb8.pdf
	a83a7548-94d2-472f-9591-46b6889b8e8f.docx
	Svar på synpunkter angående att Måltidsenheten serverar risgrynsgröt till skolan

	d5415663-855a-403d-a882-03dbd950ce34.pmx
	5f297e90-b357-40ee-9e7d-d960f20d9de7.html
	b82f71e3-25c1-4a37-bb6e-73297556483c.docx
	Samverkansprotokoll för kännedom
	§16

	11f7a377-bb7a-4cc9-a03b-a43629dc8ada.pdf
	fd4c0b59-9dca-4e2b-be63-3317beefeaa1.docx
	Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp

	1584329d-56e3-47f9-92de-09bfa36ed900.docx
	Ärendelista

	adc3d910-7fe9-449d-8dd7-0dd87fd0bd6a.docx
	Ärendebeskrivning

	2687ad3a-5e35-4818-9a61-e847bbff2008.docx
	Ärendebeskrivning

	d0e117dc-8c82-4644-a368-5d707138554e.docx
	Ärendebeskrivning

	c53fb13d-5c3c-46e9-9616-58f09c8aac22.docx
	Ärendebeskrivning

	3a425317-6ef6-4d45-856e-ac64e10d6064.docx
	Ärendebeskrivning

	3b74f29b-87bf-4a4e-86d1-fd7ba8dfb0e0.docx
	Ärendebeskrivning

	0b850912-6dce-47a9-9d27-f740b510181d.docx
	Ärendebeskrivning



