
Protokoll 2016-02-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§25-26, §§29-30
Anna Bilock (Ekonomichef) §25, §§29-30
Peter Brändholm (Personalchef) §25, §§29-30
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §§27-28
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt) §§27-28
Jonas Kinell (Planarkitekt) §§27-28

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C) §§22-26
Diana Olsén (C) §§22-42, §§44-50

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP) §§22-42, §§44-50
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S) §§22-26
Michael Larsson (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) §§27-50 ersätter Ewonne 
Granberg (S)
Diana Olsén (C) §43 ersätter Elin Nilsson (FP)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Anette Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Jette Bergström 
(S)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§22-50

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-02-16

Datum för överklagan 2016-02-18 till och med 2016-03-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§22 Val av justerare
§23 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbundet
§24 Information - Kommundirektören
§25 Månadsuppföljning januari 2016
§26 Information - Resultat från Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015
§27 Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl
§28 Detaljplan för Sälven 1:35
§29 Rapportering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron
§30 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015
§31 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2015
§32 Svar på revisionsrapport - Hantering av IT
§33 Prioriteringsordning för inköp av livsmedel
§34 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten
§35 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning
§36 Upphörande av kompletteringstrafik
§37 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
§38 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala tillgänglighetsrådet
§39 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
§40 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
§41 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
§42 Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
§43 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
§44 Utbetalning av partistöd för 2016
§45 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan
§46 Svar på motion - Höjning av vägbidrag
§47 Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag
§48 Redovisning av inkomna synpunkter 13 januari - 10 februari
§49 Anmälningar för kännedom
§50 Redovisning av delegeringsbeslut
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§22- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 17 februari kl. 13.00.

Beslut
Michael Larsson (S) utses till justerare med Kerstin Leijonborg (FL) som ersättare.

Page 5 of 40



Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§23- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbundet
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar politiska representanter från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§24- Information - Kommundirektören
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektör Ewa Lindberg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§25 - Månadsuppföljning januari 2016 (KS 16-58)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar månadsuppföljning för ekonomi, personal och 
bofolkningsutveckling.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 §26 Månadsuppföljning januari 2016
 Månadsrapport - januari
 Månadsrapport
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§26 - Information - Resultat från Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) 2015 (KS 15-433)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun deltar i SKL:s projekt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet tillsammans med 240 
av Sveriges kommuner.

Rapporten som presenteras består av 40 olika mått där de deltagande kommunerna jämförs.

Rapporten för 2015 har nu presenterats.    

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 KKiK (kommunen kvalitet i korthet) 2015 - Resultat
 KKiK - presentation för KS 2016-02-16
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§27 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl (KS 15-671)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för särskilt boende, LSS-boende, trygghetsboende, 
bostadsbebyggelse samt förskola i de södra delarna av Fjugesta. 

Sydnärkes byggförvaltning fick i uppdrag av kommunstyrelsen att detaljplanelägga området söder om 
tätorten i syfte att möjliggöra för nya verksamhetslokaler/gruppboende LSS/äldreboende eller 
motsvarande den 14 oktober 2014.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. i Lekebergs kommun
2. ställer ut förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. för granskning under tiden 2016-02-16 och 
2016-03-14, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till förslaget med ändringsyrkandet att privatpersonerna som 
lämnat synpunkter ska avmaskas i den samrådsredogörelse som presenteras till kommunstyrelsen, 
samt att stycke tre på sidan 13 i planbeskrivningen byts ut mot svaret i första stycket på sidan nio i 
samrådsredogörelsen.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande att 
privatpersonerna som lämnat synpunkter ska avmaskas i den samrådsredogörelse som presenteras 
till kommunstyrelsen, samt att stycke tre på sidan 13 i planbeskrivningen byts ut mot svaret i första 
stycket på sidan nio i samrådsredogörelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. i Lekebergs kommun, med Håkan Södermans 
(M) ändringsyrkanden

2. beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. för granskning under tiden 2016-02-
16 och 2016-03-14, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen
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Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. i Lekebergs kommun, med Håkan Södermans 
(M) ändringsyrkanden

2. beslutar att ställa ut förslag till detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl. för granskning under tiden 2016-02-
16 och 2016-03-14, enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen

Beslutsunderlag
 Samrådsredogörelse Fjugesta 5:2 mfl, reviderad 2016-02-10
 Planbeskrivning, reviderad 2016-02-10
 Reviderad plankarta
 Fastighetsförteckning Fjugesta 5-2 m fl rev 151109
 Behovsbedömning
 §24 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl

Expedieras till 
Stadsarkitekten
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§28 - Detaljplan för Sälven 1:35 (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
En begäran har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny
detaljplan på fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Sökanden som är Belidean fastigheter AB 
önskar att den befintliga detaljplanen för Sälven 1:35 ändras så att andra bebyggelseutformningar 
tillåts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upprättar en detaljplan för fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen upprättar en detaljplan för fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Planbesked för Sälven 1:35
 Tjänsteskrivelse -  Ansökan om planbesked för Sälven 1:35
 §25 Detaljplan för Sälven 1:35

Expedieras till 
Stadsarkitekten

Planarkitekten

Page 12 of 40



Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§29 - Rapportering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron (KS 
15-571)
Ärendebeskrivning
Rapportering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom kommunstyrelseförvaltningens 
verksamhetsområde samt kultur- och bildning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
redovisningarna från kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och bildningsnämnden.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna från kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och 
bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att även vård- och omsorgsnämndens redovisning ska godkännas. 
Vård- och omsorgsnämndens redovisning inkom efter kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde.

Propositionsordning

Ordförande frågade om kommunstyrelsen kan besluta enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i 
enlighet med detta.
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Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningarna från kommunstyrelseförvaltningen, kultur- och 
bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
 KUB Yttrande - Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom kultur- och 

bildningsnämnden
 §27 Rapportering av åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 VONAU Yttrande - åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 VONAU §13/2016 Redovisning av åtgärder för att minska sjukfrånvaron
 Tjänsteskrivelse - Åtgärder för att minska sjukfrånvaron inom kommunstyrelseförvaltningen

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Personalavdelningen
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§30 - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015 (KS 16-
39)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen för 2015 beskriver de stora händelserna för kommunstyrelsens 
verksamheter och redovisar utfall för mål och ekonomi. 

Den visar att av kommunstyrelsen 19 mål nås 7 (37 %). 11 av målen nås delvis medan ett inte uppnås. 

Ekonomiskt gör kommunstyrelsen ett underskott om 157 tkr, vilket beror på att kommunen måste 
betala sin andel i 2015 års underskott i Sydnärkes kommunalförbund om 1,3 mkr. VA-verksamheten 
lämnar ett överskott om 1,3 mkr, vilket beror på att budgeterade investeringar inte blivit slutförda 
under året.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelse för 2015.

Kommunstyrelens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till verksamhetsberättelsen med följande ändringar:

1. redovisningen av kommunstyrelsens verksamhet förtydligas så att det framgår vilket resultat 
kommunstyrelsen gör exklusive medel för oförutsett

2. den ekonomiska redovisningen gällande verksamheten för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn samt övrig flykting- och integrationsverksamhet tydligare redovisas. Detta så att det 
tydligt syns vilka medel Lekebergs kommun erhållit från staten för detta, samt vilka kostnader 
Lekebergs kommun har för denna verksamhet och hur de fördelas. Det ska även framgå hur 
eventuella över- eller underskott föreslås hanteras.

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommundirektören ska få i uppdrag att till kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 juni presentera ett förslag kring hur man inom Lekebergs kommun kommer att 
arbeta så att semesterlöneskulden inte årligen ökar. Samt så att det säkerställs att personal erbjuds 
möjlighet till semesterledighet i nödvändig omfattning.

Propositionsordning

Ordförande ställde först förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande om 
förtydligande av kommunstyrelsens resultat exklusive medel för oförutsett samt flykting- och 
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integrationsverksamhet och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande om uppdrag till 
kommundirektören och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan 
Södermans tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar verksamhetsberättelse för 2015 med följande tillägg:

Redovisningen av kommunstyrelsens verksamhet förtydligas så att det framgår vilket resultat 
kommunstyrelsen gör exklusive medel för oförutsett.

Den ekonomiska redovisningen gällande verksamheten för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn samt övrig flykting- och integrationsverksamhet tydligare redovisas. Detta så att det 
tydligt syns vilka medel Lekebergs kommun erhållit från staten för detta, samt vilka kostnader 
Lekebergs kommun har för denna verksamhet och hur de fördelas. Det ska även framgå hur 
eventuella över- eller underskott föreslås hanteras.

2. uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presentera ett 
förslag kring hur man inom Lekebergs kommun kommer att arbeta så att semesterlöneskulden inte 
årligen ökar. Samt så att det säkerställs att personal erbjuds möjlighet till semesterledighet i 
nödvändig omfattning.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. antar verksamhetsberättelse för 2015 med följande tillägg:

Redovisningen av kommunstyrelsens verksamhet förtydligas så att det framgår vilket resultat 
kommunstyrelsen gör exklusive medel för oförutsett.

Den ekonomiska redovisningen gällande verksamheten för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn samt övrig flykting- och integrationsverksamhet tydligare redovisas. Detta så att det 
tydligt syns vilka medel Lekebergs kommun erhållit från staten för detta, samt vilka kostnader 
Lekebergs kommun har för denna verksamhet och hur de fördelas. Det ska även framgå hur 
eventuella över- eller underskott föreslås hanteras.
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2. uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni presentera ett 
förslag kring hur man inom Lekebergs kommun kommer att arbeta så att semesterlöneskulden inte 
årligen ökar. Samt så att det säkerställs att personal erbjuds möjlighet till semesterledighet i 
nödvändig omfattning.

Beslutsunderlag
 §28 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015
 Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2015

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kommundirektören
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§31 - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2015 (KS 
16-8)
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. 

Kommunstyrelseförvaltningen har under 2015 års intern kontroll konstaterat att överlag så fungerar 
rutinerna väl inom förvaltningen.

De brister som hittats är främst kring kommunens kontanthantering och verkställigheten av politiskt 
fattade beslut. Arbetet med att åtgärda bristerna inleddes under 2015. Kontanthanteringen genom 
att arbeta mot att avskaffa den, något som förhoppningsvis kommer kunna inledas under 2016. 

Uppföljningen av politiskt fattade beslut har förbättras under året och rapporteras nu i samband med 
varje prognosrapport, det vill säga tre gånger om året.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av intern kontroll 2015 för kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
 Uppföljning av intern kontroll 2015
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Personalavdelningen
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§32 - Svar på revisionsrapport - Hantering av IT (KS 15-718)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av Hanteringen av IT. 

Resultatet visar att Lekebergs kommun och den gemensamma nämnden Sydnärkes IT-nämnd har 
brister framförallt gällande de centrala styrdokumenten. 

Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag till svar på yttrandet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionens rapport kring hanteringen av IT i Lekebergs 
kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionens rapport kring hanteringen av IT i Lekebergs 
kommun.

Beslutsunderlag
 Yttrande till revisionen över kommunens IT-hantering
 Revisionsrapport - Hantering av IT
 Tjänsteskrivelse - Revionsionsrapport IT
 §31 Svar på revisionsrapport - Hantering av IT

Expedieras till 
PwC

Administrativa avdelningen
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§33 - Prioriteringsordning för inköp av livsmedel (KS 16-5)
Ärendebeskrivning
Måltidsenheten ska sträva efter att laga mat från grunden, använda svenskt kött, ekologiska och 
närodlade produkter samt tillaga säsongsanpassade måltider. Prioriteringsordning för inköp av 
livsmedel ska vara ett verktyg som måltidsenheten ska förhålla sig till. Måltidsenhetens mål är att 
köpa in 33 % ekologiska och närproducerat livsmedel. Samt att måltidsenhetens ska sträva efter att 
köpa 100 % svenskt kött.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommun ska servera endast svenskt kött inom barnomsorg, 
skola och äldreomsorg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommun ska servera endast svenskt kött inom barnomsorg, 
skola och äldreomsorg.

Beslutsunderlag
 §32 Prioriteringsordning för inköp av livsmedel
 Tjänsteskrivelse- Prioriteringsordning för inköp av livsmedel

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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§34 - Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten (KS 15-6)
Ärendebeskrivning
I nuläget är socialtjänsten uppdelat på vård- och omsorgsnämnden (VON) som idag organiserar 
Vuxenenheten samt kultur- och bildningsnämnden (KUB) som i dag organiserar barn- och 
familjeenheten. 

PWC har genomfört tre olika utredningar kring nuvarande organisation och konstaterat att det finns 
brister och att en del av dem beror på kommunens organisation med ansvarat uppdelat på två olika 
nämnder.

Fördelarna med en samlad socialtjänst är främst
- en ökad rättssäkerhet
- en bättre helhetssyn
- en bättre arbetsmiljö/attraktiv arbetsgivare

Baserat utredningarna PWC har genomfört har ett förslag tagits fram om att samordna all socialtjänst 
under vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. ger nämnderna i uppdrag att arbeta i enlighet med inriktningen att sammanföra socialtjänsten 
under vård- och omsorgsnämnden från och med 1 juli 2016. 
2. ger kommundirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga förberedelser för att genomföra en 
omorganisering av socialtjänsten från 1 juli 2016
3. ger kommundirektören i uppdrag att ett år efter omorganisationen genomföra en utvärdering av 
samordningen utifrån bl. a. barnperspektivet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omorganisation av socialtjänsten
 Tjänstepersonsförslag för organisering av individ- och familjeomsorg
 Utredning - Org former IFO
 §33 Inriktningsbeslut att samordna socialtjänsten

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommundirektören
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§35 - Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning (KS 
16-69)
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjuder en analys av kommunens ekonomi och 
ekonomistyrning. I erbjudandet ingår en objektiv analys av kommunens ekonomiska situation och 
verksamheternas kostnadsutveckling samt en bedömning av de närmaste årens förutsättningar. 
Analysen dokumenteras och presenteras tillsammans med slutsatser och förslag till en framtida 
ekonomisk strategi för kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
1. att en analys av kommunens ekonomi ska beställas från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. kostnaderna tas från kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar 
1. att en analys av kommunens ekonomi ska beställas från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
2. kostnaderna tas från kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§36 - Upphörande av kompletteringstrafik (KS 14-238)
Ärendebeskrivning
Vid skatteväxlingen av kompletteringstrafiken inkluderades det mesta som har med kollektivtrafik att 
göra förutom kompletteringstrafiken. 

Kompletteringstrafik är ett komplement till befintlig linjetrafik och syftet är att ge boende i områden 
som saknar linjetrafik bättre kommunikationer. 

Kompletteringstrafik är en frivillig kommunal service. 

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en översyn av kompletteringstrafiken och föreslår att 
Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lekebergs kommun upphör med kompletteringstrafik från och med 
1 april 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Bilaga - Statistik och kostnader för 2015
 §34 Upphörande av kompletteringstrafik
 Tjänsteskrivelse - Kompletteringstrafik

Page 24 of 40



Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37 - Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun (KS 14-528)
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Lagen om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) rörande tröskelvärdet för 
direktupphandling samt dokumentationsplikten vid direktupphandling uppdateras berörd 
Upphandlingspolicy.

Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och 
leverantörer ska ändå göras, exempelvis genom offertförfrågan till möjliga leverantörer. 
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan 
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för 
tillfället gällande tröskelvärdet, lågt värde.

Gränsvärdet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) motsvarar 28 procent av det tröskelvärde 
som för närvarande uppgår till 1 806 427 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 505 800 
kronor. Vid direktupphandling enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transport samt posttjänster (LUF) är motsvarande värde högst 26 procent av det tröskelvärde som 
uppgår till 3 612 854 kronor, daterat 2015-05-26, vilket innebär högst 939 342 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun som därmed ersätter 
Upphandlingspolicy och inköpsregler för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
 §35 Upphandlingspolicy för Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Upphandlingspolicy
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§38 - Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KS 16-22)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige byte 
namn på rådet till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ändrar Kommunala handikapprådets namn till Kommunala tillgänglighetsrådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från Kommunala Handikapprådet
 §36 Namnbyte från Kommunala handikapprådet till Kommunala tillgänglighetsrådet
 Tjänsteskrivelse - Namnnbyte Kommunala handikapprådet
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§39 - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (KS 16-32)
Ärendebeskrivning
Kommunala handikapprådet beslutade den 19 september 2015 att föreslå kommunfullmäktige anta 
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet som därmed ersätter 
tidigare Reglemente för kommunala handikapprådet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
 §37 Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
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§40 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. 

Revideringen föreslås med anledning av att kommunstyrelsen önskar införa ett folkhälsoutskott samt 
få möjlighet att till dessa sammanträden kalla ledamöter från andra nämnder i kommunen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder I 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till reglementet med ändringsyrkandet att det under 7 § ska stå 
Kommunstyrelsen ska också inrätta ett folkhälsoutskott i stället för Kommunstyrelsen får också 
inrätta ett folkhälsoutskott.

Propositionsordning

Ordförande ställde förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) ändringsyrkande och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderat Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun, med Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Beslutsunderlag
 §38 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun
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§41 - Miljöpolicy för Lekebergs kommun (KS 15-576)
Ärendebeskrivning
Kommunens Miljömålsprogram antagen av kommunfullmäktige 2010-11-25 har en giltighet till 2015-
12-31. Tiden innan dess fanns den av kommunfullmäktige beslutade Miljöpolicy 2008-2010 som 
styrning för kommunens arbete med att verka för ett hållbart samhälle.

För att ytterligare öka integreringen av miljöfrämjande arbete i kommunen föreslås att mål 
relaterade till miljön blir en integrerad del av kommunens övriga mål- och styrsystem MER-planen 
från 2016, inte i ett fristående miljömålsprogram. I syfte att poängtera vissa miljömål och för att 
fungera som ledstjärna i kommunens fortsatta hållbarhetsarbete, bl a genom Miljödiplomering av 
kommunens verksamheter, föreslås en ny Miljöpolicy för perioden 2016-2021 att antas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar Miljöpolicy för Lekebergs kommun
2. som därmed ersätter Miljömålsprogrammet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Miljöpolicy 2016-2021
 §39 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Miljöpolicy för Lekebergs kommun
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§42 - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019 (KS 15-804)
Ärendebeskrivning
Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom 
samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med kulturplanen som 
utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av planen. Kultursamverkansmodellen 
infördes i Örebro län 2012. Det är en nationell kulturpolitisk reform som innebär att 
regionerna/landstingen fördelar kulturmedel som tidigare fördelades direkt av staten. De 
verksamheter som berörs på regional nivå är: professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, konst- och 
kulturfrämjande verksamhet, regional enskild arkivverksamhet samt filmkulturell verksamhet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Region Örebro läns intentioner i kulturplanen för Örebro län år 
2016-2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 KUB § 153/2015 Regional kulturplan för Örebro län
 KUB Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan 2016-2019
 §40 Regional kulturplan för Örebro län
 Tjänsteskrivelse - Regional kulturplan för Örebro län 2016-2019
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§43 - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015 (KS 15-803)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO. Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal två och tre, 2015, finns 10 individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från 
kultur- och bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 
2 och 3 finns. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Elin Nilsson (FP) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Beslutsunderlag
 KUB § 156/2015 Ej verkställda beslut för kultur- och bildningsnämnden, kvartal 2 och 3, 2015
 Tjänsteskrivelse KUB - Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 och 3, 

2015
 VON §50 Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 2 2015
 VON §73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 3 2015
 VON Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 

3, 2015
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
 §41 Ej verkställda beslut kvartal 2 och 3, 2015
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§44 - Utbetalning av partistöd för 2016 (KS 16-38)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-06-11 ,§56, är partistödet uppdelat på grundstöd samt 
mandatstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti och mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat.

Beräkningsgrunder:
Prisbasbelopp för 2016 44 300 
Grundstöd 10 % av basbeloppet per parti = 4430
Mandatstöd 15 % av basbeloppet per mandat = 6645

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2016 enligt följande:

Socialdemokraterna 70 880 
Centerpartiet 64 235
Moderaterna 37 655
Kristdemokraterna 17 720
Liberalerna 11 075
Vänsterpartiet 11 075
Miljöpartiet 11 075
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Framtidspartiet Lekeberg 17 720
Sverigedemokraterna 31 010.

Beslutsunderlag
 §42 Utbetalning av partistöd för 2016
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2016

Page 34 of 40



Protokoll 2016-02-16

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45 - Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan (KS 14-438)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende skolbarnens skolväg i Mullhyttan. I 
motionen föreslås montering av gatlampor i anslutning till gångbron över Kvarndammen. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommundirektören får uppdrag att uppföra belysning i 
anslutning till gångbron vid Kvarndammen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. motionen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 Motion - Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
 §43 Svar på motion - Barnens skolväg i Mullhyttan
 Tjänsteskrivelse - Motion Skolbarnens skolväg i Mullhyttan
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§46 - Svar på motion - Höjning av vägbidrag (KS 14-607)
Ärendebeskrivning
Kerstin Lejonborg (FL) har inkommit med en motion avseende höjning av kommunalt bidrag till 
vägsamfälligheter.
Det kommunala bidraget för vägsamfälligheter är idag 15% av den av staten (Trafikverket) beslutade 
kostnaden för det årliga underhållet av respektive väg inom vägsamfälligheten.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen inte genomför förändringar enligt förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion - höjning av det kommunala bidraget för vägsamfälligheter
 Motion - vägbidrag (Framtidspartiet)
 §44 Svar på motion - Höjning av vägbidrag
 Tjänsteskrivelse - Motion avseende höjt vägunderhållsbidrag
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§47 - Svar på motion - Utbetalning av vägbidrag (KS 14-608)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet i Lekeberg har inkommit med motion avseende förenklad utbetalning av kommunalt 
bidrag till vägsamfälligheter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget i motionen avslås.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar svar på motionen
2. avslår därmed motionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Svar på motion avseende förenklad rutin för utbetalande av kommunalt bidrag till 

vägsamfälligheter.
 Motion - utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter (Framtidspartiet)
 §45 Svar på motion - Utebtalning av vägbidrag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av kommunalt underhållsbidrag till vägsamfälligheter
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§48- Redovisning av inkomna synpunkter 13 januari - 10 februari
Ärendebeskrivning
Sex synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 13 januari - 10 februari 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken
 Synpunkter med svar om lekplatsen vid Carl Jan Granqvists väg i Hidinge
 Synpunkter på väg 204 och 562
 Svar på synpunkter angående väg 562 och 204
 Svar på synpunkt gällande information om återvinningscentralen
 Synpunkt med svar om motionsspåret i Bergaskogen
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§49- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning
Meddelanden och inkomna handlingar till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2015-12-18

 Protokoll från Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag

 Protokoll - Kommunala handikapprådet 2015-11-25

 TAN §18/2015 Budget för taxe- och avgiftsnämnden 2016-2018

 Information om att miljömålsenkäten endast kommer att skickas ut vart tredje år

 Örebro läns författningssamling, upphävande av fartbegränsning i Södra Björksundet i 
Hjälmaren, 18FS 2016:1

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§50- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot elller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnari ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Delegeringsbeslut
 KS 16-31-3 - Delegationsbeslut om kameraövervakning

 KS 16-33-2 - Delegationsbeslut-vägbidrag 28175

  - Anmälan av delegationsbeslut § 4

  - Anmälan av delegationsbeslut om avtal för kopieringspapper

 KS 15-284-3 - Delegationsbeslut - Rätt att ingå avtal

 KS 16-48-3 - Delegationsbeslut - Kommunens ombud vid lantmätteriförrättning

 KS 15-757-3 - §22 Svar på remiss - Handlingsplan för Nerikes brandkår

 KS 15-710-6 - §23 Svar på remiss - Ovårdade tomter och förfallna byggnader

 KS 15-806-12 - §46 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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