
Protokoll 2019-11-18

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-13:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Tf. kommundirektör)
Ewa-Britt Nilima (C) (Politisk lärling)
Ilina Losund (Sekreterare)
Ludvig Wreth (Utredare) §§188-190
Peter Brändholm (Personalchef) §188
Sandra Magnusson (Ekonom) §188
Lina Hagbrand (Ekonom) §191
Anna Bilock (Ekonomichef) §§191-192
Patrick Igelström (Planarkitekt) §200
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig) §§201-203

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Christina Kareliussen (S) §204 ersätter Elin 
Nilsson (L) pga jäv
Elin Nilsson (L) §§185-203, §§205-209 
ersätter Håkan Söderman (M) (2:e vice 
ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S) §§185-203, §§205-
209
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§185-209

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Maria Alderfeldt Hallafors

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-11-18

Datum för överklagan 2019-11-19 till och med 2019-12-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§185 Val av justerare

§186 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

§187 Information från kommundirektören

§188 Månadsrapport – oktober 2019

§189 Intern kontroll för kommunstyrelsen – uppföljning 3, 2019

§190 Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3, 2019

§191 Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 2019

§192 Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019

§193 VA-taxa 2020

§194 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

§195 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

§196 MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 för Lekebergs kommun

§197 Beslut om utvecklingsmedel 2020

§198 Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

§199 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020

§200 Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl.

§201 Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 (Kyrkvägen)

§202 Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta

§203 Ombyggnation Hidinge skola

§204 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019

§205 Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar

§206 Val till Regionala rådet för totalförsvar

§207 Redovisning av delegationsbeslut

§208 Meddelanden för kännedom

§209 Central samverkan
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§185 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll. 
Justering sker kl. 09:00 den 19 november 2019.

Förslag till beslut

xx väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx som ersättare. 

Beslut

Maria Alderfeldt Hallafors (SD) väljs att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med 
Kjell Edlund (S) som ersättare. 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§186 - Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från nämnd, 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 Utdragsbestyrkande 

§187 - Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§188 - Månadsrapport – oktober 2019 (KS 19-428)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för oktober 2019. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut inom 
kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till exempel 
arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna i rapporten avser oktober månad och innehåller ingen analys utan är endast en beskrivning 
över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober 2019.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 10:00.
Sammanträdet återupptas kl 10:15.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport oktober - (81164)
 Månadsrapport - oktober 2019 - (81810)
 §137 KSAU Månadsrapport oktober 2019 - (KS 19-428-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§189 - Intern kontroll för kommunstyrelsen – uppföljning 3, 2019 
(KS 19-721)
Ärendebeskrivning

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

Rapport tre avser genomförda interna kontroller och uppföljningar augusti-oktober utifrån de risker 
och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt var 
åtta kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sex kontrollmoment på ingen 
avvikelse, ett kontrollmoment på mindre avvikelse och ett kontrollmoment på större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3 för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 3 för kommunstyrelsen - (KS 19-721-2)
 Intern kontrollrapport 3 - Kommunstyrelsen - (KS 19-721-3)
 Powerpoint - Intern kontroll rapport 3 KS - (81165)
 §146 KSAU Intern kontroll för Kommunstyrelsen – uppföljning 3 - (KS 19-721-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§190 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3, 
2019 (KS 19-722)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband 
med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper inom 
verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport tre avser sammanställning och analys 
av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-08-01 – 2019-10-31. Rapport tre 
för Kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört det kontrollmomentet som var planerat för den tredje 
perioden. Kontrollmomentet som genomfördes avsåg kontroll av loggar i Platina och visade inte på 
någon avvikelse.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den tredje perioden. 
Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat visade inte på någon avvikelse och kontroll av att vi 
inte följer upp biståndsbeslut visade på en större avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment planerade för den tredje perioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll Lekebergs nämnder rapport 3 - (KS 19-722-2)
 Intern kontrollrapport 3 - Kultur- och bildningsnämnden - (KS 19-722-4)
 Intern kontrollrapport 3 - Socialnämnden - (KS 19-722-3)
 Powerpoint - Intern kontroll 3 Lekebergs nämnder - (81183)
 §145 KSAU Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3 - (KS 19-722-1)

Page 11 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§191 - Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 2019 (KS 19-738)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunstyrelsens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 6 200 tkr. Detta beror till största delen på att 
de budgeterade kapitalkostnaderna inte förbrukas på grund av icke påbörjade eller färdigställda 
investeringar, samt ej nyttjade utvecklingsmedel och en delvis outnyttjad planeringsreserv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 Kommunstyrelsen - (KS 19-738-2)
 Prognosrapport 3 - 2019 för Kommunstyrelsen - (KS 19-738-3)
 §138 KSAU Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-738-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§192 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 (KS 19-
739)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Johan Niklasson (C) yrkar att kommunstyrelsen ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att 
fortsätta verka för en budget i balans.

Berth Falk (S) yrkat bifall till Johan Niklassons (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen först kan ta ställning till huvudförslaget och därefter till 
Johan Niklassons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen godkänner den ordningen.

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen kan föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019 och finner så.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen kan bifalla Johan Niklassons (C) yrkande om att 
kommunstyrelsen ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att fortsätta verka för en budget i 
balans och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen

1. föreslår att kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019.

2. ger kultur- och bildningsnämnden i uppdrag att fortsätta verka för en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för Lekebergs kommun 2019 - (KS 19-739-3)
 Prognos 3 för Lekebergs kommun - (KS 19-739-1)
 §139 KSAU Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 - (KS 19-739-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§193 - VA-taxa 2020 (KS 19-740)
Ärendebeskrivning

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

Under 2020 beräknas VA-kostnaderna att öka med 925 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är till 
största delen ökade kapitalkostnader avseende främst investeringen i det sk Örebrovattnet. 
Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 %.

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år 
till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad och förblir 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid 
nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

Höja VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt följande:

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år.
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2020 - (81258)
 §140 KSAU VA-taxa 2020 - (KS 19-740-1)

Page 16 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§194 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter (KS 
19-723)
Ärendebeskrivning

Med det nya kommunala ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Ärendet har behandlats i Socialnämnden och där föreslås kommunfullmäktige att anta bifogat 
förslaget till taxa och avgifter om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag:
- Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag.
2. taxan gäller från och med 1 december 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. - (80903)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-2)
 §141 KSAU Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-4)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§195 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
(KS 19-686)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade 23 september 2019 föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå 
och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Motivet till en ny miljöbalkstaxa är både en samsyn i landet för en mer likriktad taxa samt att den ska 
vara behovsstyrd. Taxeförslaget är dessutom uppdaterad med de nyaste prövningskoderna enligt 
miljöprövningsförordningen. I taxeförslaget ingår både Miljöbalkstaxan samt taxebilaga 1,2 och 3.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Miljöbalkstaxa
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område - (80043)
 Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område - (KS 19-686-1.1)

Page 20 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

 Taxebilaga 1 - (KS 19-686-1.4)
 Taxebilaga 2 - (KS 19-686-1.3)
 Taxebilaga 3 - (KS 19-686-1.2)
 §142 KSAU Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område - (KS 19-686-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§196 - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 för Lekebergs 
kommun (KS 19-337)
Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2020 med ekonomisk plan 2021-2022” finns kommunfullmäktiges mål 
som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. Med utgångspunkt i målen har 
ett förslag till mål och budget för 2020 med plan för 2021-2022 tagits fram.

Målen är desamma som 2019 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2022 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2020 års ekonomiska resultat budgeteras till 15 756 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Ytterligare budgetförslag som inkommit till sammanträdet:

- Budgetförslag 2020 från Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

- Budgetförslag 2020 från Sverigedemokraterna.

- Budgetförslag 2020 från Framtidspartiet i Lekeberg.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Pernilla Marberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 11:36.
Sammanträdet återupptas kl. 11:40.

Yrkanden

Jonas Hansen (KD), Pia Frohman (MP), Elin Nilsson (L) yrkar bifall till budgetförslag 2020 från 
Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till Budgetförslag 2020 från Framtidspartiet i Lekeberg.

Gerry Milton (SD) och Maria Alderfeldt Hallafors (SD) yrkar bifall till eget förslag budgetförslag 2020 
från Sverigedemokraterna.

Berth Falk (S), Johan Niklasson (C), Kjell Edlund (S), Diana Olsen (C), Jette Bergström (S) och Annica 
Zetterholm (C) yrkar bifall till majoritetens förslag.

Propositionsordning

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

Ordföranden ställer de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att anta majoritetens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Reservationer

Jonas Hansen (KD), Pia Frohman (MP), Elin Nilsson (L), Gerry Milton (SD), Maria Alderfeldt Hallafors 
(SD) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig till förmån för egna förslag.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 - (81262)
 MER-plan 2020 med planåren 2021-2022 för Lekebergs kommun - (81309)
 §143 KSAU MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 - (KS 19-337-6)
 Budgetförslag 2020 från M+KD+MP+L - (KS 19-337-7)
 Budgetförslag 2020 från Sverigedemokraterna (SD) - (KS 19-337-8)
 Budgetförslag FL 2020-2022 - (KS 19-337-9)

Paragrafen är justerad
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§197 - Beslut om utvecklingsmedel 2020 (KS 19-679)
Ärendebeskrivning

I förslaget till MER-plan 2020 som går upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2019, finns en 
avsättning om 3 000 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska 
hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att utnyttja de 
avsatta resurserna redan i början av 2020, öppnade Kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka 
om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i oktober 2019.

En ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 november 2019 föreslås 
följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 735 tkr kvar att fördela under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 265 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2020 under förutsättning av erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020:

Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Pia Frohman (MP) yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 265 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2020 under förutsättning av erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020:
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Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt - 

(80906)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 20-1911 - (80856)
 Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetsätt inom Lekebergs 

kommun - (80855)
 §144 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2020 - (KS 19-679-4)

Paragrafen är justerad
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§198 - Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd (KS 19-614)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över
reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till att ett arbete med att alla reglementen med tillhörande 
samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har konstaterats 
att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. Det förslag som 
tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de andra 
gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika 
samarbetena.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av ekonomicheferna och de administrativa cheferna i de 
samarbetande kommunerna och antogs av IT-nämnden den 23 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som därmed 
innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022)
3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga kommuner också godkänner 
reglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnd - (KS 19-614-5)
 Förslag till Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - (80075)
 §149 KSAU Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - (KS 19-614-4)
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Paragrafen är justerad

Page 28 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§199 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 (KS 19-
695)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2020. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och
regionfullmäktiges sammanträdestider. Enligt kommunens allmänna reglemente och reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar styrelsen om sina egna 
sammanträdestider. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider redovisas nedan för 
kännedom.

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020:

Datum     Tid
3 feb       8:30
2 mars     8:30
30 mars   8:30
25 maj     8:30
7 sept      8:30
28 sep     8:30
9 nov      8:30
7 dec      8:30

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020:

Datum     Tid
11 feb     9:00
10 mar    9:00
18 mars MER-dag
14 apr     9:00
2 juni      9:00
8 sep MER-beredning
15 sep    9:00
6 okt      9:00
17 nov    9:00
15 dec    9:00
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020

11 feb    9:00
10 mar   9:00
18 mars MER-dag
14 apr    9:00
2 juni     9:00
8 sep MER-beredning
15 sep   9:00
6 okt     9:00
17 nov   9:00
15 dec   9:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020

11 feb    9:00
10 mar   9:00
18 mars MER-dag
14 apr    9:00
2 juni     9:00
8 sep MER-beredning
15 sep   9:00
6 okt     9:00
17 nov   9:00
15 dec   9:00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 - (KS 19-695-3)
 §148 KSAU Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 - (KS 19-695-2)

Paragrafen är justerad
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§200 - Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl. 
(KS 19-714)
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Del av Vreta 2:11 m.fl. vann laga kraft 2018-12-04. Fastighetsägaren har sedan 
begärt att Lantmäteriet ska avstycka fastigheten till ett flertal mindre fastigheter för att de ska kunna 
bebyggas bostäder. Den avstyckning som gjordes av Lantmäteriet gjordes på ett felaktigt sätt genom 
att avstyckningen och de gällande planbestämmelserna gör att fastigheterna inte går att bebygga. 
Fastighetsägaren har nu sökt om planbesked för att ändra gällande detaljplan för att ta bort 
planbestämmelser som hindrar bebyggelse av fastigheten.

Finansiering
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked. Ett eventuellt planarbete bör 
bekostas av den sökande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändring av detaljplan kan utföras på del av fastigheten Vreta 2:11 m.fl. Lanna, Lekebergs kommun.
2. eventuella kostnader för planarbetet bekostas av den sökande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändring av detaljplan kan utföras på del av fastigheten Vreta 2:11 m.fl. Lanna, Lekebergs kommun.
2. eventuella kostnader för planarbetet bekostas av den sökande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Planbesked Vreta 2-11 - (81103)
 Ansökan om planbesked – Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun - (KS 19-714-2)
 §153 KSAU Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl. - (KS 19-714-5)

Paragrafen är justerad
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§201 - Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 
(Kyrkvägen) (KS 19-465)
Ärendebeskrivning

2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del av Kyrkvägen 
införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som avses är sträckan mellan 
korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, i syfte att knyta 
ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överta väghållaransvaret för den, i detaljplan för Lekebergsskolan 
2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övertagande av väghållaransvar - väg 524 (Kyrkvägen) - (80384)
 Avtal om väghållaransvar - del av väg 524 i Lekebergs kommun (kyrkvägen) - (78725)
 §150 KSAU Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 (Kyrkvägen) - (KS 19-465-1)

Paragrafen är justerad
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§202 - Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta (KS 19-756)
Ärendebeskrivning

Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser i den 
pedagogiska i barnomsorgen. Den stora ökningen har lett till att förskolorna i Fjugesta inte kunnat ta 
emot alla barn och det har skapats en barngrupp med förskolebarn från Fjugesta i Mullhyttan. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med kultur- och bildningsförvaltningen och Lekebergs 
kommunfastigheter arbetat för att hitta en tillfällig lösning på bristen.

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om en beställning av byggnation på tillfälliga 
lokaler för två barngrupper i Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att genomföra byggnationen 
av tillfälliga lokaler för förskola som ska rymma två barngrupper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att genomföra byggnationen 
av tillfälliga lokaler för förskola som ska rymma två barngrupper.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta - (81146)
 Situationsplan - (81149)
 Kalkyl - (81148)
 Ritning - (81147)
 §156 KSAU Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta - (KS 19-756-1)

Paragrafen är justerad
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§203 - Ombyggnation Hidinge skola (KS 19-757)
Ärendebeskrivning

Antalet elever i Hidinge skola fortsätter att öka och till hösten 2020 kommer det inte att finnas 
tillräckligt med klassrum till det förväntade antalet klasser. Fler klassrum behöver tillskapas på 
Hidinge skola så att det förväntade antalet klasser kan rymmas i skolan. Det kommunala 
fastighetsbolaget har tagit fram skisser på hur fler klassrum skulle kunna tillskapas utan större 
ombyggnation. Dessa skisser har förankrats med verksamheten och en kalkyl har tagits fram. 
Kostnadskalkylen har sedan resulterat i en hyreskalkyl.

Förslaget är att Lekebergs kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra ombyggnationen på 
Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnationen på 
Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnationen på 
Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombyggnation Hidinge skola - (81155)
 Kalkylsummering - (81154)
 Skiss plan BV - (81153)
 Skiss vån 1 tr - (81152)
 Hyreskalkyl Hidinge skola fler klassrum - (81151)
 §157 KSAU Ombyggnation Hidinge skola - (KS 19-757-1)

Paragrafen är justerad
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§204 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 2, 2019 (KS 19-637)
Ärendebeskrivning

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

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

Ärendet behandlades av socialnämnden den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälning av jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och ersätts av Christina Kareliussen (S).

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - (KS 

19-637-4)
 §61 SON Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 - (KS 19-637-2)
 Tjänsteskrivelse (SON) - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (KS 19-637-1)
 §151 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - (KS 19-

637-3)
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Paragrafen är justerad
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§205 - Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar 
(KS 19-505)
Ärendebeskrivning

Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap och totalförsvar 
under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs kommun arbetar för att förebygga 
samhällsstörningar och förbereder sig att hantera händelser.

Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga ersättningarna 
enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas 
arbete med civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar 2019-2022 - (KS 19-

505-1)
 Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (76185)
 §152 KSAU Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (KS 19-505-2)

Paragrafen är justerad

Page 39 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§206 - Val till Regionala rådet för totalförsvar (KS 19-742)
Ärendebeskrivning

Regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en samhällsstörning. 
Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för helhetssyn och tryggad säkerhet för de som bor och 
vistas i Örebro län. Representanterna i rådet är beslutsfattare och chefer från samtliga kommuner, 
räddningstjänster, Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och 
Militärregion väst.

Rådet ska nu utvecklas och bli en effektiv plattform för samverkan inom området totalförsvar. 
Rådsorganisationen har setts över och länsstyrelsen har beslutat att Landshövdingen ska vara 
ordförande för rådet.

Länsstyrelsens önskemål om representation i rådet är att kommunerna har två ordinarie 
representanter i form av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör samt utsedda ersättare 
för dessa. Då länsstyrelsens ambition är att dela säkerhetsskyddsklassificerad information bör 
representanterna vara behöriga att kunna ta del av sådana uppgifter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till ordinarie representant i regionala rådet för totalförsvar.
2. utser Håkan Söderman (M) till ersättare i regionala rådet för totalförsvar.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till ordinarie representant i regionala rådet för totalförsvar.
2. utser Håkan Söderman (M) till ersättare i regionala rådet för totalförsvar.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till regionala rådet om totalförsvar - (KS 19-742-2)
 Förfrågan angående regionala rådet - (KS 19-742-3)

Paragrafen är justerad
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§207- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 9 oktober 2019 - 11 november 2019.

Delegeringsbeslut
  Delegationsbeslut - Omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen - (KS 19-773-1)
  Delegationsbeslut parkeringstillstånd - (KS 19-760-3)
  Delegationsbeslut parkeringstillstånd - (KS 19-734-3)
  Delegationsbeslut parkeringstillstånd - (KS 19-717-3)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
18 november 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
18 november 2019.

Paragrafen är justerad

Page 42 of 44



Protokoll 2019-11-18

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§208- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom till kommunstyrelsen. 

Meddelanden
  Protokoll Direktionsmöte Sydnärkes kommunalförbund  190920 - (KS 19-259-6ndling)

  Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (KS 19-
669-1ndling)

  Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro 191010 - (KS 19-80-6ndling)

  Utlåtande och granskning avseende delårsrapport 2019 för Sydnärkes kommunalförbund - 
(KS 19-259-7ndling)

  Protokollsutdrag - Olovligt anläggande av återvinningsstation - Hidinge Lanna 4:61 - (KS 18-
687-1ndling)

  Protokoll Direktionsmöte Sydnärkes kommunalförbund, 20191011 - (KS 19-259-8ndling)

  Protokoll från Vätternvatten AB 20190920 - (KS 19-155-3ndling)

  §135 KSAU Lokalförsörjning - (KS 18-865-5ndling)

  §123 KSAU Bidrag för integrationsaktiviteter - (KS 19-661-2ndling)

  Protokoll Lekebergs kommunala Holdig AB 2019-11-05 - (KS 19-56-4ndling)

  Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2019-10-23 - (KS 19-221-2ndling)

  Deklaration för en stark demokrati - (ndling)

  Till kommunstyrelsen: information om Boverkets kommande enkäter - (KS 19-771-1ndling)

  190930 - LekebergsBostäder, Översiktsrapport. - (KS 19-56-5ndling)

  190930 - Lekebergs kommunfastigheter AB, Översiktsrapport - (KS 19-56-6ndling)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Paragrafen är justerad
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§209 - Central samverkan
Ärendebeskrivning

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

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

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

Protokollet från central samverkan i oktober publiceras så snart det är justerat. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2019-11-14 13.22.37 - (81888)

Paragrafen är justerad
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