
Protokoll 2016-04-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:10 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§76-77, §89, §§92-93
Anna Bilock (Ekonomichef) §§76-77, §§89-90, §§92-93
Peter Brändholm (Personalchef) §§76-77
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §84
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef) §84
Hikmet Hrustanovic (Stadsarkitekt) §94

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C) §§73-75

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP) §§73-75
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) ersätter Ewonne Granberg (S)
Diana Olsén (C) §§76-101 ersätter Elin Nilsson 
(FP)
Kerstin Leijonborg (FL) ersätter Kjell Edlund (S) 
(2:e vice ordförande)
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§73-101

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Michael Larsson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-04-12

Datum för överklagan 2016-04-14 till och med 2016-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§73 Val av justerare
§74 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§75 Information - Kommundirektören
§76 Månadsuppföljning mars 2016
§77 Mål- och budgetanvisningar inför 2017
§78 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar
§79 Revidering av Grafiska regler för Lekebergs kommun
§80 Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och serviceavdelningen
§81 Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-Fjugesta Slamavvattning
§82 Tilldelningsbeslut i upphandling av måltidstransport
§83 Beviljande av fordringar samt amorteringsplan
§84 Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-Stockholm (Nobelbanan)

§85
Avsiktsförklaring mellan Lekebergs Kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region 
Örebro Län avseende nyproduktion av särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs 
Kommun

§86 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna
§87 Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av bestämmelser om arvode
§88 Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden
§89 Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun
§90 Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår
§91 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud
§92 Utökad borgen för de kommunala bolagen
§93 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet
§94 Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl
§95 Revidering av arkivreglemente
§96 Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd
§97 Redovisning av delegeringsbeslut

§98 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2015

§99 Redovisning av inkomna synpunkter 8 mars - 4 april
§100 Meddelanden
§101 Samverkansprotokoll för kännedom
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§73- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 14 april kl. 08.00.

Beslut
Michael Larsson (S) utses till justerare med Jette Bergström (S) som ersättare.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§74- Information - 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 

§75- 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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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§76 - Månadsuppföljning mars 2016 (KS 16-179)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen presenterar månadsuppföljning för ekonomi, personal och 
befolkningsutveckling.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport för mars 2016
 §69 Månadsuppföljning mars 2016
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Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§77 - Mål- och budgetanvisningar inför 2017 (KS 16-81)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar varje år om mål- och budgetförutsättningar för nämnderna att förhålla sig 
till i sitt arbete med mål och budget. Dessa innehåller preliminära kommunfullmäktige mål och 
preliminära ekonomiska ramar. 

Budgetförändringar för kvalitetshöjningar ska motiveras mot kommunfullmäktiges mål. 
Budgetberedningen tar sedan, i dialog med förvaltningarna, ställning till förvaltningarnas förslag till 
ramförändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett beräkningsunderlag som beslutsunderlag inför 
fastställandet av Mål- och budgetförutsättningarna för 2017-2019. Budgetförutsättningarna är det 
förvaltningarna ska ha som utgångspunkt i sina förslag till budgetförändringar på mål- och 
budgetberedningen.

Lekebergs kommun förväntas få cirka 418 mkr i skatter och bidrag inklusive den kommunala 
fastighetsavgiften för verksamhetsåret 2017. Beräkningen bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:7 och att kommunen förväntas ha 7 556 invånare per den 
1 november 2016. Beräkningen av skatter och bidrag innebär ett resultatkrav på cirka 4,2 mkr om 
resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Mål- och budgetförutsättningar för 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Mål- och budgetförutsättningar inför MER-plan 2017
 Mål- och budgetanvisningar inför 2017
 Bilaga 1 - prel. mål 2017-2019
 §70 Mål- och budgetanvisningar inför MER-plan 2017
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§78 - Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och 
uppvaktningar (KS 15-5)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har haft flera olika styrdokument inom området representation och dessa har 
under en lägre tid varit i behov av revidering. De nuvarande har också av medarbetare upplevts som 
oklara och vid flera tillfällen tolkats olika. 

Det är viktigt att medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun lätt kan ta till sig 
informationen kring hur mans ka agera vid olika sorters representation och på så sätt kan undvika att 
besvärliga situationer och missförstånd.

Kommunstyrelseförvaltningen har därför tagit fram ett förslag på nya riktlinjer.

Förslag till beslut
Komunstyrelsen 
1. fastställer Riktlinjer för intern- och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 
kommun
2. som där med ersätter "Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda samt deltagande 
vid begravning" (dnr KS 14-33) samt "Policy för representation, kontokort och mobiltelefoner i 
Lekebergs kommun" (dnr KS 14-38).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. fastställer Riktlinjer för intern- och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 
kommun
2. som där med ersätter "Policy för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda samt deltagande 
vid begravning" (dnr KS 14-33) samt "Policy för representation, kontokort och mobiltelefoner i 
Lekebergs kommun" (dnr KS 14-38).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor 

och uppvaktningar
 Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar
 §71 Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Lekebergs 

kommun
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§79 - Revidering av Grafiska regler för Lekebergs kommun 
(13KS210)
Ärendebeskrivning
Kommunens verksamheter har efterfrågat en sammanhållen grafisk identitet för det material som 
produceras. I de reviderade grafiska reglerna har tillägg gjorts för att förenkla skapandet av mallar. 
De reviderade reglerna innehåller exempel på trycksaker som annonser, broschyrer och affischer 
som alla följer en sammanhållen grafisk identitet. 

Ytterligare tillägg som gjorts är att komplementfärger till kommunens trycksaker tagits fram, en 
negativ logotyp som kan användas för tryck på mörka underlag samt en frilagd logotyp till profilsaker 
som exempelvis vattenflaskor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar reviderade Grafiska regler för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Grafiska regler för Lekebergs kommun
 Grafiska regler - revidering 2016
 §72 Revidering av grafiska regler för Lekebergs kommun

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Samtliga förvaltningschefer
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§80 - Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och 
serviceavdelningen (KS 16-20)
Ärendebeskrivning
För att säkerställa att kompetens och erfarenheter kan överföras utan att tekniska avdelningens 
kompetens försämras bör en period av kompetensväxling genomföras där den nye medarbetaren får 
chansen att med tillräcklig kvalité överta ansvaret efter nuvarande VA-/gatuansvarige.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kostanden för detta tas från kommunstyrelsens 
oförutsedda 2016 och tas med i budgetarbetet för 2017.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 303 000 kr från kontot för oförutsedda medel till teknik- och serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att punkt 1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor 
från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tar först upp beslutspunkt 1 och ställer Astrid Söderquists (C) yrkande, om att punkt 
1 ändras till att kommunstyrelsen omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas 
överskott 2015 till teknik- och serviceavdelningen, mot förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Astrid Söderquists (C) ändringsyrkande.

Ordförande tar därefter upp beslutspunkt 2 och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och 
serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslut
Kommunstyrelsen
1. omfördelar 180 000 kronor från bygg- och miljönämndernas överskott 2015 till teknik- och 
serviceavdelningen
2. tar med fininseringen för 2017 till Mål- och budgetberedningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetensväxling - VA-/gatuhandläggare vid Teknik och 

serviceavdelningen
 §73 Kompetensväxling VA-/gatuhandläggare vid teknik- och serviceavdelningen

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Teknik- och serviceavdelningen
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§81 - Tilldelningsbeslut i upphandling av VA-Fjugesta 
Slamavvattning (KS 16-155)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen saknar viss information i anbuden och kan inte presentera något förslag till beslut 
ännu.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att beslut om tilldelning i ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslut om tilldelning i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 Förfrågningsunderlag till anbud om slamavvattningsutrustning
 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag till upphandling slamavvattning
 Bilaga 2 till förfrågningsunderlag om upphandling slamavvattning
 §74 Tilldelningsbeslut i upphandling VA-Fjugesta Slamavvattning
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§82 - Tilldelningsbeslut i upphandling av måltidstransport (KS 16-
82)
Ärendebeskrivning
Förvaltningen saknar viss information i anbuden och kan inte presentera något förslag till beslut 
ännu.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att beslut om tilldelning i ärendet delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

Beslut
Kommunstyrelsen delegerar beslut om tilldelning i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
 FFU Måltidstransport 2016-03-15
 Bilaga 1 Rutter måltidstransporter 2016-2018
 Bilaga 2 Adresser måltidstransporter 2016
 Bilaga 3 Frågor till referenter 2016-03-02
 §75 Tilldelningsbeslut i upphandling måltidstransport
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§83 - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan (KS 15-443)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har en fordran på Vrethammaren AB på 1 196 902 kronor. 

Ekonomichef har i delegation att bevilja amorteringsplan upp till ett prisbasbelopp. För summa över 
detta beslutar kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, den 30 juni och 
den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. en avbetalningsplan läggs upp på 10 år som en räntefri amorteringsplan
2. Lekebergs kommun fakturerar Vrethammaren AB 59 845 kronor två gånger per år, den 30 juni och 
den 31 december med första avbetalning 30 juni 2016.

Beslutsunderlag
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB
 Exploateringsavtal mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2010-05-07
 Karta över fastighet tillhörande exploateringsavtal
 Korrespondens mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB gällande 

exploateringsavtal, 2010-12-15
 Tjänsteanteckning från möte mellan Lekebergs kommun och Vrethammaren AB, 2011-11-23
 Överenskommelse mellan Vrethammaren AB och Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Beviljande av fordringar samt amorteringsplan
 §76 Beviljande av fordringar samt amorteringsplan

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Vrethammaren AB
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§84 - Fördjupad översiktplan med anledning av ny järnväg Oslo-
Stockholm (Nobelbanan) (KS 15-461)
Ärendebeskrivning
Syftet med den nya järnvägen är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska minskas till under tre 
timmar. De nya spåret kommer även att ge möjlighet för regiontåg att trafikera. 

Lekebergs kommun har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Degerfors och Kristinehamns kommuner 
genomfört en utredning om var det fysiskt skulle vara möjligt att i framtiden bygga en ny järnväg 
mellan Örebro och Kristinehamn, den järnvägssträckning som vid diskussioner genom åren vanligen 
benämnts Nobelbanan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att 
utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. ger kommundirektören i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) som genomförts.
2. beslutar planarbetet ska ske i samarbete med övriga berörda kommuner och med syfte att 
utmynna i ett gemensamt förslag till plandokument.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Fördjupad översiktsplan
 §77 Fördjupad översiktsplan med anledning av byggnation av järnväg mellan Oslo- Stockholm 

(Nobelbanan)

Expedieras till 
Kommundirektören

Karlskoga kommun
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Örebro kommun

Degerfors kommun

Kristinehamns kommun

Region Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§85 - Avsiktsförklaring mellan Lekebergs Kommun, Länsgården 
Fastigheter AB och Region Örebro Län avseende nyproduktion av 
särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs Kommun (KS 16-
170)
Ärendebeskrivning
samarbete mellan Lekebergs kommun och Länsgården gällande byggnation av särskilt boende för 
äldre (SÄBO) i Lekeberg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet ska utgå eftersom Region Örebro län inte har hunnit 
behandla ärendet ännu.

Beslut
Ärendet utgår.

Beslutsunderlag
 §78 Avsiktsförklaring mellan Lekebergs kommun, Länsgården Fastigheter AB och Region 

Örebro län avseende nyproduktion av särskilt boende för äldre (SÄBO) i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Kommundirektören

Page 19 of 37



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§86 - Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna 
kontrollplanerna (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.

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna senast i samband 
med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Redovisningarna från nämnderna visar på att arbetet med kommunens intern kontroll har tagit stora 
steg framåt och vid uppföljningarna har det inte hittats brister av den omfattning att 
kommunstyrelsen behöver agera.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av intern kontroll 2015
 Syd-IT §3/2016 Uppföljning av intern kontroll 2015 - Sydnärkes IT-nämnd
 SYD-IT Uppföljning av intern kontroll 2015
 VON Tjänsteskrivelse- Uppföljning av Internkontrollplan för Vård- och omsorgsnämnden 

2015
 VON §12/2016 Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för vård- och omsorgsnämnden
 KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
 Rapport för uppföljning av intern kontroll 2015 kultur- och bildningsnämnden
 Följebrev till KUB §8 - Uppföljning intern kontroll 2015
 §79 Rapportering från nämndernas uppföljning av de interna kontrollplanerna

Expedieras till 
Sydnärkes IT-nämnd

Kultur- och bildningsnämnden
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Vård- och omsorgsnämnden
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§87 - Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av 
bestämmelser om arvode (KS 14-218)
Ärendebeskrivning
Enligt 2.2 m. i Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Lekebergs kommun ska kommunstyrelsen fatta beslut om att ersättning ska utgå för annat uppdrag 
än vad som anges i 2.2 a-l. .

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Håkan Söderman (M), Kjell Edlund (S), Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) till 
arbetsgrupp för revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun
2. beslutar att ersättning ska utgå vid sammanträde med arbetsgruppen, detta ska gälla retroaktivt 
från 1 januari 2016

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. utser Håkan Söderman (M), Kjell Edlund (S), Astrid Söderquist (C) och Lennart M Pettersson (S) till 
arbetsgrupp för revidering av Bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs kommun
2. beslutar att ersättning ska utgå vid sammanträde med arbetsgruppen, detta ska gälla retroaktivt 
från 1 januari 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersättningsberättigade sammanträden för revidering av bestämmelser om 

arvode

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Lennart M Pettersson (S)

Kjell Edlund (S)
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§88 - Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden (KS 16-
116)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun förvaltar Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden. Räkenskapssammanställning för 
stiftelsen har upprättats. De obligatoriska delarna i räkenskapssammanställningen är 
sammanställning av tillgångar och skulder vid årets början och slut samt specifikation av 
förändringen eget kapital. 
För att öka informationsvärdet har förvaltningsberättelse även upprättats. 

Den 19 maj 2015 beslutade Lekebergs kommun överlåta tillgångarna till Föreningen 
Kräcklingebygdens vänner, så utbetalning skedde 23 september 2015, då kontot i Sahlfeldtska 
skolfonden också avslutades.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden.
2. överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. godkänner räkenskapssammanställningen för Stiftelsen Sahlefeldtska Skolfonden.
2. överlämnar räkenskapssammanställningen för revision.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Sahlefeldtska Skolfonden 2015
 Årsredovisning Sahlefeldtska 2015
 §80 Årsredovisning 2015 för Sahlfeldtska skolfonden

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§89 - Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun (KS 16-134)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2015.

Av kommunfullmäktige beslutade 18 mål har nämnder och styrelsen uppnått ett mål, 16 är delvis 
uppnådda och ett är ej uppnått. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 3,2 mkr för 2015. Fördelningen är att Lekebergs 
kommun visar ett positiv resultat om 2,1 mkr och holdingbolaget ett positivt utfall om 1,0 mkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa 
organ 2015 års verksamhet
2. godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
 Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
 §84 Årsredovisning 2015 för Lekebergs kommun
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2015
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§90 - Årsredovisning 2015 för Nerikes brandkår (KS 16-148)
Ärendebeskrivning
Vid direktionens möte den 25 februari 2016 fastställdes årsredovisningen för 2015 samt att 
direktionen föreslår kommunfullmäktige i Örebro, Lindberg, Kumla, Hallsberg, Laxå, Nora, Askersund 
och Lekeberg att godkänna 2015 års redovisning. Utöver detta bifogades även revisorernas 
berättelse för 2015 med revisionsrapport och redogörelse. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet samt att förbundets 
årsredovisning för 2015 godkänns.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta organ 2015 
års verksamhet
2. godkänner årsredovisningen för Nerikes brandkår 2015.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning Nerikes brandkår 2015
 Följebrev till Nerikes brandkårs årsredovisning 2015
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2015
 Revisionsberättelse för Nerikes brandkårs årsredovisning 2015
 Bilaga 1 till revisionsberättelse
 Bilaga 2 till revisionsberättelse
 Bilaga 4 till revisonsberättelse
 Bilaga 5 till revisionsberättelse
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§91 - Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till 
ombud (KS 15-163)
Ärendebeskrivning
Styrelsen för holdingbolaget har inkommit med årsredovisning för kommunens bolag år 2015 och har 
kallat till bolagstämma.

Ombuden behöver till stämman få direktiv från fullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1.ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, 
godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat samt
2.beviljar styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för kommunens bolag och direktiv till ombud
 §83 Årsredovisning för kommunens bolag samt direktiv till ombud
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2015
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2015
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2015

Page 26 of 37



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§92 - Utökad borgen för de kommunala bolagen (KS 14-262)
Ärendebeskrivning
De kommunala bolagen LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
har inkommit med ansökan om utökad kommunal borgen till följd av kommande byggnationer. För 
LEBO handlar det om 80 mkr och för LEKO 100 mkr. Tidigare beslutad kommunal borgen är totalt för 
båda bolagen 448,1 mkr. Om beslut fattas om utökad kommunalborgen är Lekebergs kommuns 
borgensåtagande totalt 628,1 mkr. Beslutet påverkar kommunkoncernens totala låneskuld och 
framöver bör hänsyn tas till detta innan beslut fattas om ny- och ombyggnationer.

Förslag till beslut
Att Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för LekebergsBostäder AB:s 
räkning upp till totalt lånebelopp om 267 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Michael Larsson (S) och Kerstin Leijonborg (FL) avstår från 
att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökad borgensåtagande för de kommunala bolagen
 Ansökan om utökad kommunal borgen
 Ansökan om utökad kommunal borgen
 §82 Utökad borgen för de kommunala bolagen
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§93 - Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet (KS 14-448)
Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder (LEOB) har expedierat ett med ett beslut om att bygga 36 nya lägenheter i Wasa 
området till en kostnad av ca 65 miljoner kronor. I beslutet bereds kommunfullmäktige att ta 
ställning till LEBO:s beslut.

Bakgrunden är att det i Lekebergs kommun länge funnits ett underskott på lägenheter och 
kommunen har haft som mål att öka antalet hyreslägenheter i kommunen. Kommunen har också 
från migrationsverket krav på att ta emot nyanlända vilket kommer leda till ett ännu större behov av 
bostäder.

LEBO:s bedömning är att det framförallt är större lägenheter som behövs och byggnationen gäller 
därför 3:or och 4:or.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv till byggnationen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom LekebergsBostäder beslut om att bygga 36 nya lägenheter i 
Wasa-området.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anteckning

Anette Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Michael Larsson (S) och Kerstin Leijonborg (FL) avstår från 
att delta i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om att LEBO ska bygga 36 lägenheter i Wasa-området
 LEBO Tjänsteskrivelse
 LEBO Protokollsutdrag 2016-03-21
 §81 Nybyggnation av 36 lägenheter i Wasaområdet
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§94 - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl (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.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas 
bort från förslaget till detaljplan.

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställde Astrid Söderquists (C) yrkande, om att den östra delen av den föreslagna gatan 
mot Fjugesta byväg tas bort från detaljplanen, mot förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Astris Söderquists (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att 
den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Astrid Söderquist (C) yrkar på att den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas 
bort från förslaget till detaljplan

Anette Bergdahl (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställde Astrid Söderquists (C) yrkande, om att den östra delen av den föreslagna gatan 
mot Fjugesta byväg tas bort från förslaget till detaljplan, mot förslag till beslut och fann att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Astris Söderquists (C) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
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Kommunfullmäktige antar detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl med förändringen i detaljplanen att 
den östra delen av den föreslagna gatan mot Fjugesta byväg tas bort från planen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, antagandehandlingar
 Granskningsutlåtande för Fjugesta 5:2 m.fl.
 Planbeskrivning för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 Plankarta för Fjugesta 5:2 m.fl., efter granskning
 §66 Detaljplan för Fjugesta 5:2 mfl
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§95 - Revidering av arkivreglemente (KS 14-248)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen arbetar just nu för att uppdatera kommunens 
dokumenthanteringsplaner. Arkivreglementet avgör hur många dokumenthanteringsplaner som 
måste finnas i kommunen. 

För att underlätta framtida revideringar och i det dagliga arbetet ät det enklare att endast en 
gemensam dokumenthanteringsplan finns för kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att nuvarande reglemente revideras.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av arkivreglemente.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av arkivreglemente
 Arkivreglemente för Lekebergs kommun
 §85 Revidering av arkivreglemente
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§96 - Val av ordförande och vice orförande i Sydnärkes IT-nämnd 
(KS 16-140)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. Enligt reglementet 
för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera enligt följande 
ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande 
ett steg i ordningen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet ska utgå eftersom valberedningen bereder ärendet åt 
kommunfullmäktige.

Beslut
Ärendet utgår.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd
 §86 Val av ordförande och vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd 2016
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§97- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt komunlallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en anställd 
hos kommunen att 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 16-125-5 - Yttrande gällande ansökan om cirkusföreställning vid Sannaladan

 KS 16-166-4 - Delegationsbeslut - Anställande av chef för lokalvårdsenheten

 KS 16-166-5 - Delegationsbeslut - Anställande av chef för serviceavdelningen

 KS 16-166-2 - Delegationsbeslut - Ny organisation inom Teknik och serviceavdelningen

 KS 16-162-1 - §67 Uppsägning av arrendekontrakt för Fjugesta 5:2, A 143/91

 KS 16-98-2 - §68 Sponsring av Lekebergs revysällskap

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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§98 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS), kvartal 4 2015 (KS 16-90)
Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera 
ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen gäller såväl 
nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal fyra, 2015, finns X individrapporter gällande beslut som rör SoL och LSS från kultur- och 
bildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har rapporterat att inga beslut för kvartal 4 finns. 
Kultur- och bildningsnämnden inkommer med sin redovisning efter sitt sammanträde den 5 april. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande 
eftersom kultur- och bildningsnämnden ännu inte lämnat in sin rapportering.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut kvartal 4, 2015
 VON §21/2016 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO, kvartal 4 2015
 §87 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2015
 KUB Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4
 KUB §38/2016 Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2015
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§99- Redovisning av inkomna synpunkter 8 mars - 4 april
Ärendebeskrivning
Sju synpunkter har registrerats under denna period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkt om information på kommunens hemsida gällande återvinningscentralens 

öppettider
 Tjänsteanteckning gällande synpunkt på information om återvinningscentralens öppettider
 Synpunkter gällande Nobelbanan, ny järnväg Oslo-Stockholm
 Svar på synpunkt om Nobelbanan
 Synpunkter om kommunledningen i Lekebergs kommun
 Svar på synpunkt om kommunledningen
 Synpunkter på återvinningsstationen i Mullhyttan
 Svar på synpunkt om återvinningsstation i Mullhyttan
 Synpunkter på trasig gatubelysning
 Synpunkter om utegym i Lekebergs kommun
 Svar på synpunkt om utegym i Lekebergs kommun
 Synpunkt på kommunens information på hemsidan gällande återvinningscentralen
 Svar på synpunkt på kommunens information på hemsidan gällande återvinningscentralen

Page 35 of 37



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§100- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll från Nerikes brandkår 2016-02-25

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

 Beslut om nätkoncession, 2008-100412

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting; vision e-hälsa 2025

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2016-03-04

 Öppet brev till kommunstyrelsen gällande hantering av ärende inom socialtjänsten

 Beslut i ärende 2014-102306 - nätkoncession för linje

 Beslut från Länsstyrelsen - hastighetsbegränsning på väg 562 inom Lekebergs kommun

 Information från Förenade Småkommuners Försäkrings AB om bolagets verksamhet och 
framtid

 Verksamhetsberättelse Business Region Örebro (BRO) 2015

 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2016-02-25

 Lägesrapport kring ensamkommande barn med prognos från Migrationsverket om antalet 
asylsökande ensamkommande barn 2016

 Inbjudan till möte med anledning av lägesrapport kring ensamkommande barn

 Lägesrapport kring ensamkommande barn

 Remiss gällande förslag till naturreservat Vretalundsskogen

 Följebrev till remiss gällande förslag till naturreservat Vretalundsskogen

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Page 36 of 37



Protokoll 2016-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§101- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning
Samverkansprotokoll tillkommer när personalavdelningen är klara med protokollet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för  2016-04-05 13.43.35.pdf
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