
Protokoll 2016-03-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§54-56
Anna Bilock (Ekonomichef) §§54-55
Peter Brändholm (Personalchef) §§54-56
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt) §§57-58
Jonas Kinell (Planarkitekt) §§57-58
Håkan Erlandsson (Teknik- och serviceavdelningen) §64
Ingemar Wennlöf (VA-ingenjör) §65

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)

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

Protokollet innehåller paragraferna §§51-72

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum för överklagan 2016-03-18 till och med 2016-04-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§51 Val av justerare
§52 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§53 Information från kommundirektören
§54 Månadsuppföljning februari 2016
§55 Informationsärende - Medarbetarenkät 2015
§56 Lönekartläggning av 2015
§57 Detaljplan för Fjugesta 4:61
§58 Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39
§59 Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan
§60 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
§61 Införande av E-arkiv
§62 Val av ledamöter till folkhälsoutskottet
§63 Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ)
§64 Tilldelningsbeslut i upphandling av fordon

§65 Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad för infrastruktur Etapp 1, Fjugesta 
5:2 mfl

§66 Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av förskola i Hidinge-Lanna
§67 Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av LSS-boende
§68 Val av politiska representanter till brottsförebyggande rådet (BRÅ)
§69 Redovisning av inkomna synpunkter 11 februari - 7 mars
§70 Redovisning av delegeringsbeslut
§71 Meddelanden
§72 Samverkansprotokoll för kännedom
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§51- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 17 mars kl. 15.00.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§52- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§53- Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§54 - Månadsuppföljning februari 2016 (KS 16-127)
Ärendebeskrivning
Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen till och med januari, ekonomisk uppföljning till och 
med februari samt redovisning av tillgänglighet och invånarantal till och med februari.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbestutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §49 Månadsuppföljning februari 2016
 Månadsrapport för februari
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§55 - Informationsärende - Medarbetarenkät 2015 (KS 16-92)
Ärendebeskrivning
Redovisning av reslutatet i medarbetarenkäten 2015.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Medarbetarenkät 2015 - Kommunövergripande
 §50 Informationsärende - Medarbetarenkät 2015
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§56 - Lönekartläggning av 2015 (KS 16-100)
Ärendebeskrivning
Efter genomförd lönekartläggningen konstateras att det föreligger behov av åtgärder för att säkra att 
löneskillnader kan förklaras med sakliga och könsneutrala argument

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att mot bakgrund av genomförd lönekartläggning 
upprätta handlingsplan för att justera löneläget för handläggare, distriktsköterskor, fritidspedagoger 
och förskollärare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att mot bakgrund av genomförd lönekartläggning 
upprätta handlingsplan för att justera löneläget för handläggare, distriktsköterskor, fritidspedagoger 
och förskollärare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2015 års löner
 Bilaga analys lönekartläggning
 §48 Lönekartläggning 2015

Expedieras till 
Personalavdelningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§57 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 (KS 16-85)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. 

Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. 
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området. Planområdet är beläget 
söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar ungefär 3,5 hektar. Planområdet 
ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar 
planområdet till en del utspridd bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61
 Behovsbedömning för Fjugesta 4:61
 Plankarta för Fjugesta 4:61
 Tidplan för Fjugesta 4:61
 Planbeskrivning Fjugesta 4:61 mfl, reviderad 2016-03-03
 DP Fjugesta 4:61
 §51 Detaljplan för Fjugesta 4:61

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§58 - Detaljplan för Sälven 1:41 och 1:39 (KS 16-86)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:39 har begärt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheterna Sälven 1:41 och Sälven 1:39 i Lekebergs kommun. Efter beslut i 
kommunstyrelsen (2014-04-08) har Sydnärkes byggförvaltning fått uppdraget att planlägga 
fastigheterna.

Planområdet ligger strax utanför Lanna intill Garphytteån och Hidingevägen (länsväg 566). Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 9 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets areal är ungefär 
56000 m2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41 i Lekebergs kommun, samt
2. förslag till detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41
 Behovsbedömning Sälven 1:39 och 1:41
 Plankarta Sälven 1:39 och 1:41
 Tidplan Sälven 1:39 och 1:41
 Fastighetsförteckning Sälven 1:39 och 1:41
 Planbeskrivning Sälven 1:41 och 1:39, reviderad 2016-03-03
 §52 Detaljplan för Sälven 1:39 och 1:41

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§59 - Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan (KS 15-506)
Ärendebeskrivning
P g a av svårigheter att hitta och att adresser tillkommit efter hand som byggnation har skett i 
området Långvassen så upplevs adressituationen som rörig bland boende, besökare och postgång. 
Den nye ägaren av markområdet Långvassen 1:1 med tillhörande underfastigheter har föreslagit en 
adressändring enligt detta förslag.
Där av föreslås förändring av gatunamn och adresser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny adressbenämning inom fastigheten Långvassen 1:1 med 
underliggande fastighetsbeteckningar enligt nedan samt att fastighetsägaren åläggs att uppföra 
erforderlig skyltning:

Långvassenvägen 1 – 28
Strandvägen 1-4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ny adressbenämning inom fastigheten Långvassen 1:1 med 
underliggande fastighetsbeteckningar enligt nedan samt att fastighetsägaren åläggs att uppföra 
erforderlig skyltning:

Långvassenvägen 1 – 28
Strandvägen 1-4.

Beslutsunderlag
 Nya gatunamn i Långvassen, Mullhyttan
 Kartskiss Långvassen, Mullhyttan
 Skiss adresser Långvassenvägen - Långvassen 1:1

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§60 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 
(KS 15-722)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 att ändra reglementet för kommunstyrelsen för 
att möjliggöra för kommunstyrelsen att inrätta ett folkhälsoutskott. För att ge folkhälsoutskottet rätt 
att fatta delegationsbeslut i vissa ärenden måste delegationsordningen ändras.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande föreslagna punkter i delegationsordningen tas bort:

75: Anta verksamhetsplan för folkhälsoteamet

76: Besluta om prioriteringar inom folkhälsoområdet.

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att punkt 54 i delegationsordningen inte ändras från 
Kommundirektör/Avdelningschef som delegat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning där folkhälsoutskottet ges i delegation att 
besluta om dem medel som kommunstyrelsen har budgeterat för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet.

Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning där folkhälsoutskottet ges i delegation att 
besluta om dem medel som kommunstyrelsen har budgeterat för 
folkhälsoutskottet/folkhälsoarbetet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
 §57 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen
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Folkhälsoutskottet
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§61 - Införande av E-arkiv (KS 14-199)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ställde sig 2014 positiv till att medverka i projekt Förprojektering e-arkiv. Projektet 
startade i februari 2015 och har pågått ett år. Deltagande kommuner var Laxå, Hallsberg, Askersund, 
Lekeberg, Kumla och Karlskoga. En projektledare har på heltid arbetat med att genomföra en 
förstudie. 

Enligt förstudiens resultat är ett införande av e-arkiv nödvändigt för att kommunerna även i 
framtiden ska klara av att möta lagkraven på långsiktigt bevarande.
I förstudien ges ett detaljerat förlag på hur ett införande kan planeras och vilka aktiviteter som bör 
genomföras. Utgångspunkten är ett fortsatt samarbete för att kunna upphandla eller avropa ett e-
arkiv under år 2017.

Styrgruppen för förstudien är enig om att kommunerna bör gå vidare tillsammans i detta arbete och 
att steg ett är att under 2017 gemensamt upphandla ett system för e-arkiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. beslutar att Lekeberg kommun deltar i införandeprojektet gällande e-arkiv. 
2. ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag att förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv 
samt finansiering av projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på 
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. beslutar att Lekeberg kommun deltar i införandeprojektet gällande e-arkiv. 
2. ger kommundirektören ett fortsatt uppdrag att förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv 
samt finansiering av projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på 
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - E-arkiv
 Förstudierapport e-arkiv
 §58 Införande av E-arkiv
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Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§62 - Val av ledamöter till folkhälsoutskottet (KS 16-94)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 februari 2016 om revidering av reglementet för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen innebar bland annat att 
kommunstyrelsen ska inrätta ett folkhälsoutskott. 

Uppdraget bör enligt genomförd översyn vara 
- att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- att vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- kan vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Enligt ett förslag från kommunstyrelseförvaltningen bör folkhälsoutskottet bestå av 
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen

Utskottet bjuder in övriga aktörer när detta är relevant.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer följande till ledamöter i kommunstyrelsens folkhälsoutskott. 
- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
- X
- X
- X

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) ska utses till ledmöter för 
folkhälsoutskottet.

Page 18 of 33



Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att följande text ska läggas till i beslutet:

Uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande

- planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Propositionsordning

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan utse följande ledmöter till folkhälsoutskottet:

- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
- Lämnas vakant
- Kjell Edlund (S)
- Michael Larsson (S)

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med de föreslagna ledamöterna.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen kan anta Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande 
om att att följande text ska läggas till i beslutet:

Uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande

- planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Ordförande fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Wendla Thorstenssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Beslut
Kommunstyrelsen

1. väljer följande till ledamöter i kommunstyrelsens folkhälsoutskott: 
- Wendla Thorstensson (C) - ordförande
- Håkan Söderman (M) - vice ordförande
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- Lämnas vakant
- Kjell Edlund (S)
- Michael Larsson (S).

2. beslutar att uppdraget för folkhälsoutskottet ska vara följande:

- Planera ett strategiskt folkhälsoarbete och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska 
uppnås och anlägga ett helhetsperspektiv på Lekebergs kommun.
- Vara ett samordningsorgan folkhälsoarbetet i Lekebergs kommun.
- Vara styrgrupp för tidsbegränsade projekt med folkhälsoinriktning som drivs gemensamt av 
kommun, landsting, polis m.fl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter till folkhälsoutskottet
 Översyn Folkhälsoutskottets arbete i Lekebergs kommun
 §59 Val av ledmöter till folkhälsoutskottet

Expedieras till 
De valda

Folkhälsoutskottet

Administrativa avdelningen
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§63 - Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ) (KS 15-793)
Ärendebeskrivning
Med anledning av en översyn av kommunens folkhälsoutskott har ett förslag presenterats av 
förvaltningen att inrätta ett brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet föreslås bestå av följande:
- Kommunstyrelsens ordförande – Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef – KUB
- Förvaltningschef – VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet

Bakgrunden till förslaget finns i den översyn som gjorts och som bifogas ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande – Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef – KUB
- Förvaltningschef – VON
- Polisen
- Representanter från socialtjänsten
- Säkerhetssamordnaren
- Kultur- och fritidschef
- Representant från folkhälsoteamet.

Kommunstyrelsens arbetsutsskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att representanter från socialtjänsten, säkerhetssamordaren, 
kultur- och fritidschefen samt representant från folkhälsoteamet endast ska bjudas in vid behov.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Beslut
Kommunstyrelsen inrättar ett Brottsförebyggande råd med följande medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden 
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen
- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inrätta ett Brottsförebyggande råd
 Översyn Folkhälsoutskottets arbete i Lekebergs kommun
 §60 Inrättande av brottsförebyggande råd (BRÅ)

Expedieras till 
De valda medlemmarna

Administrativa avdelningen
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§64 - Tilldelningsbeslut i upphandling av fordon (KS 16-64)
Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts avseende delar av kommunens fordonsflotta (15 fordon). Ett anbud har 
kommit in, anbudet uppfyller samtliga krav. Kommunstyrelsen föreslås besluta om tilldelning enligt 
inkommet anbud.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om tilldelning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av 
kommunstyrelsen i framtiden alltid ska beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut. Kjell 
Edlund (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar beslut om tilldelningsbeslut till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

2. Förfrågningsunderlag i anbudsärenden som behandlas av kommunstyrelsen ska i framtiden alltid 
beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. beslutar om tilldelning avseende föreslaget anbud

2. beslutar att förfrågningsunderlag i anbudsärenden som ska behandlas av 
kommunstyrelsen i framtiden alltid ska beslutas av kommunstyrelsen innan de skickas ut.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till upphandling av fordon 2016
 Poängmall bilaga 2A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Kravspecifikation, bilaga 1A till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Poängmall, bilaga 2B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 Kravspecifikation, 1B till förfrågningsunderlag för upphandling av fordon
 §61 Upphandling av fordon 2016
 Tilldelningsbeslut upphandling fordon 2016
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§65 - Tilldelningsbeslut i upphandling av entreprenad för 
infrastruktur Etapp 1, Fjugesta 5:2 mfl (KS 16-21)
Ärendebeskrivning
Upphandling har genomförts för att möjliggöra anläggning av infrastruktur Etapp 1 inom området 
Fjugesta Södra enligt beslut KS 15-357.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar entreprenaden till anbudsgivare 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen tilldelar entreprenaden till anbudsgivare 1.

Beslutsunderlag
 Inbjudan att lämna anbud och kort beskrivning av projektet
 Totalentreprenad infrastruktur Fjugesta södra Etapp 1
 Anbudsformulär
 Illustrationsplan, från Detaljplan för 5:2 m fl
 §62 Upphandling entreprenad för infrastruktur Etapp 1 Fjugesta 5:2 mfl
 Tilldelningsbesked Infrastruktur Etapp 1 Fjugesta Södra

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§66 - Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av förskola i 
Hidinge-Lanna (KS 15-174)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) har inkommit med en hyreskalkyl för ny förskola i Hidinge-
Lanna, diarieförd den 7 mars 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner kalkylen från LEKO, diarieförd den 7 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny förskola i Hidinge-Lanna
 Hyreskalkyl nya förskolan Hidinge
 §63 Ny förskola i Hidinge-Lanna, Vreta 1:38

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigehter (LEKO)

Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§67 - Revidering av kostnadskalkyl för byggnation av LSS-boende 
(KS 14-588)
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 4 november 2014 att tillskriva kommunstyrelsen och äska 
medel av kommunstyrelsen för utökade kostnader för nybyggnation av gruppbostad och personal 
inför budget 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 december 2014 att 
1. uppdra till Leko att starta nybyggnation av gruppbostad söder om Södergatan,
2. överlåter till budgetberedningen 2016 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2016.

Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) inkom med en kostnadskalkyl daterad den 4 mars 2016 där 
kostnaden för byggnationen har ökat i jämförelse med den tidigare kostnadskalkylen från LEKO 
daterad den 16 januari 2015.

Enligt LEKO:s VD, Sören Skårsjö, beror ökningen på följande:
Stora förändringar i utformningen och ytor, ursprungliga ytan 625 kvm och aktuellt förslag är 915 
kvm,
Bl.a. dubbel uppsättning av kök, matplats, TV-rum och allrum,
Utökade ytor för personalen, flera expeditioner, jourrum och allmänna personalutrymmen,
Överhettad byggmarknad med höjda byggpriser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. godkänner kalkylen från LEKO, daterad den 4 mars 2016
2. överlåter till budgetberedningen 2017 att lämna förslag på hur nämndens utökade ekonomiska 
behov ska tillgodoses för såväl lokaler som personal inför budget 2017.
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - LSS-boende
 Kalkyl från Lekebergs kommunfastigheter för bygge av LSS-boende, 2016-03-04
 Situationsplan LSS-boende
 Ritning flygelbyggnad för LSS-boende
 §64 Nybyggnation av gruppbostad (LSS) i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO)

Administrativa avdelningen

Ekonomiavdelningen

Vård- och omsorgsnämnden
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§68 - Val av politiska representanter till brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) (KS 16-130)
Ärendebeskrivning
Två representanter från oppositionen.

Förslag till beslut
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) ska utses till representanter 
från oppositionen.

Beslut
Kjell Edlund (S) och Michael Larsson (S) utses till representanter för oppositionen.

Expedieras till 
De valda

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Administrativa avdelningen
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69- Redovisning av inkomna synpunkter 11 februari - 7 mars
Ärendebeskrivning
Tre synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 11 ferbuari till 7 mars 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkt på kommunens information om återvinningscentralens öppettider på hemsidan
 Synpunkter på sjukreseinformation kommunens hemsida
 Svar på synpunkter på sjukreseinformation på kommunens hemsida
 Synpunkt på bygglov för fastigheten Fjugesta 3:230 och 3:185

Page 30 of 33



Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§70- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen avv besluta på nämndens vägnar i 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 16-80-2 - Delegationsbeslut - Avtackning kommundirektör i Örebro

 KS 16-120-1 - Förlängt avtal med Pontus Björks Åkeri Ab gällande måltidstransporter

 KS 16-123-2 - Delegationsbeslut - tecknat avtal

 KS 16-88-1 - KSAU §53 Lokal trafikföreskrift för Fjugesta torg

 KS 16-87-1 - KSAU §54 Lokal trafikföreskrift, Ekhagagatan i Fjugesta

 KS 16-65-2 - KSAU §56 Uppsägning av arrendeavtal för del av Fjugesta 18:1

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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Protokoll 2016-03-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§71- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden och inkomna handlingar till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-02-04

 VON §4/2016  Reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt justering 
av målvärden i MER-plan

 Följebrev till årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

 Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016

 Redovisning av anvisningar nyanlända under 2016

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Karlskoga KS 2016-02-02 § 42 Nobelbanan - 
uppdrag att upprätta tematiskt tillägg till översiktsplan (TÖP alternativt fördjupad 
översiktplan (FÖP) (2/2)

 Protest mot nedläggningen av Lindens matservering

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§72- Samverkansprotokoll för kännedom
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-03-11 10.26.34.pdf
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