
Protokoll 2016-01-18

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

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§5-8
Anna Bilock (Ekonomichef) §5
Peter Brändholm (Personalchef) §5
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §§9-10
Ellinor Arvidsson (Kommunikatör) §11
Tony Malmberg-Larsson (Integrationssamordnare) §4
Fia Olausson (Vik. kommunikatör) §11
Britt Åhsling (M) (Kommunfullmäktiges ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C) ersätter Pia-Lotta Frohman (MP)
Mikael Bergdahl (S) ersätter Michael Larsson (S)
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Protokollet innehåller paragraferna §§1-20

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-01-18

Datum för överklagan 2016-01-20 till och med 2016-02-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§1 Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande
§2 Val av justerare
§3 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§4 Information med anledning av flyktingsituationen
§5 Månadsuppföljning december 2015
§6 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
§7 Svar på revisionsrapport om intern kontroll
§8 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016
§9 Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun
§10 Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
§11 Riktlinjer för sociala medier

§12 Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för gymnasieprogram med 
inriktning på språkintroduktion

§13 Klimatanpassningsplan
§14 Handlingsplan för POSOM-gruppen
§15 Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs kommun
§16 Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO)
§17 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest
§18 Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari
§19 Meddelanden
§20 Anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari
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§1- Närvarorätt för kommunfullmäktiges ordförande
Beslut
Kommunfullmäktiges ordförande, Britt Åhsling (M), ges närvarorätt till dagens sammanträde enligt 
Kommunallagen 6 kap. § 19.
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§2- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker på sekreterarens rum den 20 januari kl. 08.00.

Beslut
Kjell Edlund (S) uses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.
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§3- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Här ges information till kommunstyrelsen från representanter för de olika nämnerna, bolagen och 
kommunalförbundet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§4 - Information med anledning av flyktingsituationen (KS 15-
715)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören och integrationsstrategen ger den senaste informationen angående 
flyktingsituationen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§5 - Månadsuppföljning december 2015 (KS 16-7)
Ärendebeskrivning
I januari kan inga siffror lämnas från ekonomiavdelningen eftersom de arbetar med bokslutet. Likaså 
för den administrativa avdelningens redovisning av tillgänglighet och befolkning.

Kommunstyrelsen beslutade den 15 december 2015 att uppdrar till personalchefen att till nästa 
redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på förvaltningsnivå 
samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet. Personalchefen har inte fått in alla siffror till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, siffrorna kommer att presenteras till 
kommunstyrelsens sammanträde som beslutat.

Personalchefen informerade sjukfrånvaron i Lekebergs kommun i jämförelse med de övriga Sydnärke 
kommunerna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §2 Månadsuppföljning december 2015
 Sjulkfrånvaro sydnärke 160118
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§6 - Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll (KS 
15-272)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att uppdra till kultur- och bildningsnämnden och vård- 
och omsorgsnämnden att innan sommaren redovisa åtgärder och rutiner för intern kontroll samt 
nämndens intern kontrollplan för 2015 till kommunstyrelsen. Styrelsen gav också kommundirektören 
i uppdrag att se över arbetet med intern kontroll. 

Vård- och omsorgsnämnden och kultur- och bildningsnämnden har återrapporterat uppdraget från 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen saknar fortfarande en beskrivning från vård- och omsorgsnämnden över rutiner 
kring intern kontroll.

Under hösten har ett arbete genomförts på kommunstyrelseförvaltningen på uppdrag av 
kommundirektören kring intern kontroll och nya mallar och förtydligade rutiner har tagit fram för 
kommunen. Inför uppföljningen av 2015 har tydliga direktiv gått ut till samtliga nämnder kring hur 
den ska ske och rapporteras. Lika har skett kring arbetet med en plan för 2016. Genom detta är 
förhoppningen att de brister som funnits åtgärdats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om nämnderna inte har 
möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen informeras.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner
1. återrapporteringen från nämnderna, 
2. återrapporteringen från kommundirektören.
3. uppmanar nämnderna att hålla de återrapporteringstider som beslutats, om nämnderna inte har 
möjlighet att återrapportera i tid ska kommunstyrelsen informeras.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - uppföljning av intern kontroll i Lekebergs kommun
 VON § 85/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll samt nämndens intern 

kontrollplan 2015 till kommunstyrelsen
 Yttrande från kultur- och bildningsnämnden angående redovisning av åtgärder och rutiner 

för intern kontroll
 KUB § 146/2015 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll
 §74 Internkontroll
 §3 Redovisning av åtgärder och rutiner för intern kontroll

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Kultur- och bildningsnämnden
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§7 - Svar på revisionsrapport om intern kontroll (KS 15-747)
Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av kommunen 
intern kontroll arbete. Det har tidigare genomförts två granskningar av intern kontrollen, 2010 och 
2011, som båda visade på brister i hur kommunen arbetar med intern kontroll. 

Granskningen har haft som mål att granska vilka åtgärder som kommunstyrelsen och nämnderna 
vidtagit avseende arbetet med intern kontroll. 

Slutsatsen i av granskningen är att kommunen fortfarande har brister, dom största är 
- Internkontrollplaner saknas eller antas sent
- Rutiner för återrapportering av kontrollerna saknas eller följs ej

Revisionen önskar svar från kommunens nämnder och styrelser senast i mars 2016.

Kommunstyrelseförvaltingen har arbetat fram ett förslag till yttrande på rapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet på revsionsrapporten kring intern kontroll i Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport kring intern kontroll
 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll
 Yttrande på granskning
 §4 Svar på revisionsrapport om intern kontroll
 Yttrande - svar på revisionsrapport om intern kontroll

Expedieras till 
PwC
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§8 - Kommunstyrelsens delegationsordning 2016 (KS 15-722)
Ärendebeskrivning
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 kap. Lagrum anges i 
delegationsordningen enbart när annan lagstiftning än KL 6 kap 33 - 38 §§ är aktuell. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 
Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på delegationsordning för 2016. Dom 
ändringar som är gjorda jämfört med 2015 är markerade i rött.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar delegationsordning 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delegationsordning 2016
 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016
 §5 Kommunstyrelsens delegationsordning 2016

Expedieras till 
Adminsitrativa avdelningen

Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelseförvaltningen
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§9 - Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun (KS 15-
582)
Ärendebeskrivning
I syfte att erhålla mark för industrietablering i anslutning till befintligt industriområde vid Vallgatans 
N del i Fjugesta avser kommunen genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot 
avyttrande av del av Fjugesta 6:3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att en beslutspunkt läggs där det förtydligas att fastigheterna som byts 
har samma värde.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i 
enlighet med förslag tiill beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3

2. fastigheterna som byts har samma värde.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. genom en bytesaffär förvärva del av fastigheten Berga 5:1 mot avyttrande av del av Fjugesta 6:3

2. fastigheterna som byts har samma värde.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Markförvärv del av berga 5:1
 Värdebedömning - Fjugesta 6:3 del av
 Värdebedömning - Berga 5:1 del av
 Missiv - Brev angående värdebedömningar av Fjugesta 6:3 och del av Berga 5:1
 §8 Markförvärv av del av Berga 5:1 i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Ekonomiavdelningen
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§10 - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan 
Örebro-Karlskoga (KS 15-795)
Ärendebeskrivning
Efter att några busshållplatser, bl a "Lekebergsvägen" i Lekebergs kommun, stängdes av 
trafiksäkerhetsskäl i december 2014 tog Karlskoga kommun initiativ till ett arbete syftande till att få 
bättre underlag för hur hållplatsinfrastrukturen kan utformas för att erhålla tillräcklig trafiksäkerhet.
Åtgärdsvalsstudien är nu genomförd och där föreslås att tre hållplatser avvecklas. En av dessa ligger i 
Lekebergs kommun. De tre huvudparterna; Trafikverket, Karlskoga kommun och Lekebergs kommun, 
har nu att ta ställning till om man är beredd att ställa sig bakom den inriktning och de åtgärder som 
förordas i åtgärdsvalsstudien.
Rekommendation är att Lekebergs kommun ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 (busshållplatser 
längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom innehållet i åtgärdsvalsstudien för Busslinje 500 (busshållplatser 
längs sträckan) Örebro-Karlskoga, väg E18, Örebro län.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
 Följebrev till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga
 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Bilaga 1 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Bilaga 2 till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Karta till åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Karlskoga KS §299/2015 Åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 Tjänsteskrivelse om åtgärdsvalsstudie för busshållplatser längs E18
 §9 Åtgärdsvalstudie för busshållsplatser längs E18 sträckan Örebro-Karlskoga

Expedieras till 
Trafikverket

Region Örebro län

Teknik- och serviceavdelningen
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Karlskoga kommun
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§11 - Riktlinjer för sociala medier (KS 15-734)
Ärendebeskrivning
Intresset för att använda sociala medier inom kommunens verksamheter har ökat. Det finns ett 
växande behov av att finnas i de sociala medierna för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna nå fram 
och skapa dialog. Med en ökad efterfrågan följer också större krav på hur kommunens riktlinjer är 
utformade. För att förtydliga verksamheternas möjligheter och skyldigheter när det kommer till 
användandet av sociala medier behövdes en revidering av riktlinjerna som antogs 2014. 

De reviderade riktlinjerna ska ge chefer och medarbetare i Lekebergs kommun en tydlig vägledning 
och uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med kommunens 
policydokument och gällande lagstiftning.

Riktlinjerna är framtagna för att följa de direktiv som finns inom området och baseras på E-
delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till riktlinjen med ändringsyrkandet att meningen Ett tips är att inte 
publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier med förändningen att  meningen Ett tips är att 
inte publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för sociala medier med förändningen att  meningen Ett tips är att 
inte publicera mer än ett inlägg om dagen under rubriken 5.1 stryks.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Riktlinjer för sociala medier
 Riktlinjer för sociala medier
 §10 Riktlinjer för sociala medier

Expedieras till 
Administrativa avdelningen

Samtliga förvaltningschefer
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§12 - Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för 
gymnasieprogram med inriktning på språkintroduktion (KS 15-
805)
Ärendebeskrivning
Utifrån ett ökat mottagande av ensamkommande barn har behov av att utöka
gymnasieprogrammets introduktionsprogram med en ny inriktning "Språkintroduktion" för de 
nyanlända eleverna uppstått. Lekebergs kommuns avtal med Sydnärkes utbildningsförbund och 
Örebro kommun innefattar inte denna inriktning. Det är dessutom kö för att få plats hos dem, utifrån 
deras egen mottagning av nyanlända elever. Kultur- och bildningsnämnden är i ett brådskande behov 
av att starta en språkintroduktion för att tillgodose de lagstadgade krav som finns och för att 
tillgodose dessa elevers behov.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det specialdestinerade 
statsbidrag som Lekebergs kommun erhållit avseende flyktingmottagande till de ökade kostnader 
som uppstår vid uppstart av "Språkintroduktionen".

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommunstyrelsen även ska ska delegera till förvaltningschefen för 
kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal för hyra av externa lokaler för verksamhet inom 
Språkintroduktionen.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsförslag och fann att kommunstyrelsen 
beslutat enligt yrkandet.

Beslut
Kommunstyrelsen
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1. tilldelar kultur- och bildningsnämnden 700 000 kronor från det specialdestinerade statsbidrag som 
Lekebergs kommun erhållit avseende flyktingmottagande till de ökade kostnader som uppstår vid 
uppstart av "Språkintroduktionen".

2. delegerar till förvaltningschefen för kultur- och bildningsnämnden att teckna avtal för hyra av 
externa lokaler för verksamhet inom Språkintroduktionen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inrikting språkintroduktion
 KUB § 138/2015 Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion
 KUB Tjänsteskrivelse - Gymnasieprogram med inriktning språkintroduktion
 §11 Äskande från kultur- och bildningsnämnden om medel för gymnasieprogram med 

inriktning på språkintroduktion

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden

Page 21 of 32



Protokoll 2016-01-18

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§13 - Klimatanpassningsplan (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2015 att ge Sydnärkes miljöförvaltning i uppdrag att ta fram 
en klimatanpassningsplan.

Sydnärkes miljönämnd beslutade den 23 november 2015:
Att meddela kommunstyrelsen i Lekebergs kommun att Sydnärkes miljönämnd saknar resurser för 
att ta fram et klimatanpassningsplan för kommunen. Miljönämnden förordar att en plan tas fram i 
samarbete med andra kommuner i Sydnärke. 
Att kommunstyrelsen för en dialog med Sydnärkes miljöförvaltning angående finansiering av nya 
önskade projekt som miljöförvaltningen ska verkställa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutsformuleringen ska ändras till Kommunstyrelsen uppdrar till 
kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke.

Propositionsordning

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att verka för att klimatanpassningsplan tas fram i 
samverkan med andra kommuner i Sydnärke.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan
 § 57 Sydnärkes miljönämnd Beslut om lokal klimatanpassningsplan
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 Tjänsteskrivelse om lokal klimatanpassningsplan
 §66 Remiss angående klimatanpassningsplan för Örebro län
 §12 Klimatanpassningsplan

Expedieras till 
Kommundirektören

Sydnärkes miljönämnd
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§14 - Handlingsplan för POSOM-gruppen (KS 14-582)
Ärendebeskrivning
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer, stora olyckor och 
katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra resurs i kommunen vid omfattande/traumatiska 
händelser då kommunens ordinarie organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp 
och en stödgrupp. Syftet med POSOM är att snabbt kunna organisera och leda ett första psykiskt och 
socialt omhändertagande av de människor som på något sätt drabbats av en omfattande/traumatisk 
händelse och som är oskadade eller lätt skadade.

POSOM Ledningsgrupp beslutade den 7 december 2015 att anta handlingsplan för POSOM-gruppen 
och skicka handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för POSOM-gruppen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för POSOM-gruppen i Lekebergs kommun
 Handlingsplan för POSOM-gruppen i Lekebergs kommun
 §13 Handlingsplan för POSOM-gruppen

Expedieras till 
POSOM-gruppen
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§15 - Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs 
kommun (KS 15-780)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2008 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att hålla i 
planeringen av de åtgärder som bör vidtas vid Lekebergsskolan. Under hösten 2015 presenterade 
projektledare, Anna-Karin Mangsbo, en utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för 
förskolor och skolor i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att det i punkt ett ska ändras till förskole- och skollokaler samt att en 
tredje beslutspunkt ska skrivas till beslutet där det ska stå att LEKO ska återrapportera till 
kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp beslutspunkt ett i förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan 
Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp beslutspunkt två i förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat i enlighet med förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av förskole- skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden
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3. uppdrar till LEKO att åtterrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Beslut
Kommunstyrelsen
1. tar ett inriktningsbeslut om ny/ombyggnation av förskole- skollokaler i Fjugesta 
2. ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad 
av maximalt 2 miljoner kronor vilket avräknas på byggkostnaden

3. uppdrar till LEKO att åtterrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Projekt Lekebergsskolorna
 Utredning av det kort- och långsiktiga lokalbehovet för förskolor och skolor i Lekebergs 

kommun
 KS §77/2008 Planering av åtgärder vid Lekebergsskolan
 KS §20/2010 Projekt Lekebergsskolan (planering av åtgärder vid Lekebergsskolan)
 §14 Projekt Lekebergsskolorna, skolorganisationen i Lekebergs kommun

Expedieras till 
Lekebergs kommunfastigheter (LEKO)

Ekonomiavdelningen

Projektledaren

Förvaltningschef för kultur- och bildningsnämnden
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§16 - Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) (KS 14-
663)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2015:
1. Ta ett inriktningsbeslut om att bygga ett särskilt boende med 24 platser
2. ger LEKO i uppdrag att påbörja grovprojekteringen till en kostnad av maximalt 2 miljoner kronor 
vilket avräknas på byggkostnaden
3. utser kommunstyrelsens arbetsutskott och ordföranden i vård- och omsorgsnämnden till politiskt 
styrgrupp för projektet
4. ger kommundirektören i uppdrag att utse projektledare samt projektledningsgrupp.

Styrgruppen för projektet Lekebergsskolan (KS 15-780) består av ledamöterna från 
kommunstyrelsens arbetsutskott samt kultur- och bildningsnämndens presidium. För att arbeta på 
ett likartat sätt med projekt bör även styrgruppen för det nya särskilda boendet (SÄBO) utformas på 
samma sätt men med vård- och omsorgsnämnden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens presidium till styrgrupp 
för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att beslutspunkt ett ändras till att 1. utser kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till styrgrupp för projektet för nytt 
särskilt boende (SÄBO).

Propositionsordning

Ordförande tog först upp beslutspunkt ett i förslag till beslut mot Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp beslutspunkt två i förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med förslag till beslut.
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Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Utser kommunstyrelsens arbetsutskott samt vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott till 
styrgrupp för projektet för nytt särskilt boende (SÄBO).
2. Upphäver punkt 3 i kommunstyrelsens beslut §102/2015.

Beslutsunderlag
 §15 Styrgrupp för nytt särskilt boende för äldre (SÄBO)
 Tjänsteskrivelse - Nytt särskilt boende

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden

Projektledaren

Förvaltningschefen för vård- och omsorgsnämnden
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§17 - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest (KS 16-6)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2014 att som ombud för Kommuninvest utse 
Wendla Thorstensson (C) till ordinarie ombud och Kjell Edlund (S) till ersättare. 

Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlund (S) har inkommit med en begäran om avsägelse från 
uppdraget under år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) avsägelser och utser 
Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Andersson (S) till ersättare i Kommuninvest 
under år 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Kjell Edlunds (S) avsägelser och utser 
Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Andersson (S) till ersättare i Kommuninvest 
under år 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ombud till Kommuninvest
 §16 Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest

Expedieras till 
Kommuninvest
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§18 - Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 
januari (KS 16-14)
Ärendebeskrivning
Tio synpunkter har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 16 december – 12 januari. En av 
synpunkterna har varit anonym och därför inte kunnat besvaras. En synpunkt har innehållit beröm 
för uppfyllelse av en tidigare lämnad synpunkt. En synpunkt är obesvarad trots att kontaktuppgifter 
finns. Sex synpunkter är besvarade.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av inkomna synpunkter, 16 december - 12 januari
 Redovisning av synpunkter 16 dec - 12 januari
 Synpunkt om avloppsanläggningen vid ungdomsgården i Vekhyttan
 Svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan
 Komplettering av svar på synpunkt om avloppsanläggning i Vekhyttan
 Bekräftelse på anmälan av avloppsanläggning i Vekhyttan
 Svar från Sydnärkes miljöförvaltning angående synpunkt på avloppsanläggning i Vekhyttan
 Synpunkter om hastigheten på Korsgatan i Lanna
 Synpunkter på nedsläckt motionsspår i Fjugesta
 Synpunkter på störande trafik nattetid
 Synpunkter på belysning och plogning av stig vid vattenparken
 Synpunkt med svar om solenergi i Lekebergs kommun
 Synpunkter med svar på plogning av Lanna badgruva
 Synpunkter och svar om Hälsans stig i Fjugesta
 Svar på synpunkt om belysningen i Bergaspåret
 Synpunkter med beröm för plogning vid vattenparken
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§19- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Meddelanden och inkomna handlingar till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Protokoll från Regionala samverkansråd 11 december 2015

 Kultur- och bildningsnämndens MER-plan 2016 med plan för 2017-2018

 Bilaga 1 till kultur- och bildningsnämndens MER-plan för 2016

 Bilaga 2 till kultur- och bildningsnämndens MER-plan för 2016

 Kultur- och bildningsnämndens interna kontrollplan för 2016

 KUB § 147/2015 Intern kontrollplan för 2016

 Intern kontrollplan 2016 för Vård- och omsorgsnämnden

 VON §86/2015 Intern kontrollplan för 2016

 Information om att LOVA-bidraget (Lokala Vattenvårdsprojekt) kommer  även att finnas 2016

 Syd IT §28/2015 Intern kontrollplan 2016

 Sydnärkes IT - Intern kontrollplan 2016

 Öppna jämförelser - Energi och klimat 2015

 Följebrev till öppna jämförelser Energi och klimat 2015 - Byggnader och transporter i 
kommuner och landsting

 §6 Remiss - Hantering av explosiva varor

 §7 Remiss - Föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 562 genom Lanna

 Yttrande - Lokala föreskrifter om hasntighetsbegränsning på väg 562 genom Lanna

 §17 Remiss - Förlängning av nätkoncession L94624

 §18 Remiss - Förlängning av nätkoncession L94625

Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna.

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
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§20 - Anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari (KS 
16-16)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas 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 
sett som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegationsbeslut, 11 december - 12 januari
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