
Protokoll 2016-06-07

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:45 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Maria Bäcklin (förvaltningschef) §105
Anna Bilock (Ekonomichef) §110, §112, §117
Peter Brändholm (Personalchef) §110, §122
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef) §106
Sören Skårsjö (Lekebergs kommunfastigheter (LEKO)) §105

Ej tjänstgörande ersättare
Kerstin Leijonborg (FL) §§102-112, §§114-122, 
§§124-130

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L) §§102-122, §§124-130
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) §§102-112, §§114-130 
ersätter Kent Runesson (C)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL) §113 ersätter Amanda 
Höjer (C) pga jäv, §123 ersätter Elin Nilsson (L) 
pga jäv
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Protokollet innehåller paragraferna §§102-130

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 2016-06-07

Datum för överklagan 2016-06-13 till och med 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Ärendelista
§102 Val av justerare
§103 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§104 Information från kommundirektören
§105 Återrapportering - Projekt Lekebergsskolorna
§106 Information - Utbyggnad av fiber på landsbygden
§107 Återrapportering av semesterlöneskuld
§108 Kostnader för mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingar
§109 Remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), Demokratiutredningen
§110 Månadsuppföljning maj 2016
§111 Svar på medborgarförslag - Street skate park
§112 Prognosrapport 1 2016 för Kommunstyrelsen
§113 Utökade lokaler för integrationsverksamhet
§114 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016
§115 Tillfällig anställning av kommundirektör

§116 Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 
omsorgsnämnden

§117 Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun
§118 MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun
§119 Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
§120 Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun
§121 Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun
§122 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun

§123 LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 
tillägg till översiktsplanen (ÖP)

§124 Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut
§125 Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016
§126 Redovisning av partistödet 2015
§127 Redovisning av synpunkter, 5 april - 3 juni
§128 Meddelanden
§129 Anmälan av delegationsbeslut
§130 MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-2018
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§102- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 10 juni kl. 8.30.

Förslag till beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.
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§103- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar politiska representanter från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlinarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlinarna.
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§104- Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektör Ewa Lindberg.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlinarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlinarna.
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§105 - Återrapportering - Projekt Lekebergsskolorna (KS 15-780)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 18 januari 2016 att Lekebergs kommunfastigehetr (LEKO) ska 
återrapportera till kommunstyrelsen senast 30 april, gällande grovprojekteringen av 
ny/ombyggnation förskole- och skollokaler i Fjugesta. Eftersom kommunstyrelsens sammanträde 
förra månaden ställdes in kunde ingen redovisning ske.

VD:n för LEKO, Sören Skårsjö, och kultur- och bildningsförvaltningens chef, Maria Bäcklin, 
informerade vid kommunstyrelsens sammantäde om arbetet med grovprojekteringen. Kostnaden 
för byggnationen prognotiseras just nu till 197 miljoner kronor.

Beslut om byggnation sker efter att grovprojekteringen är helt klar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Expediering KS §15/2016 Projekt Lekebergsskolorna (2/3) - (KS 15-780-8.1)
 Skiss situationsplan rev  1 - (32819)
 Ombyggnad Hus G (1) - (32821)
 Om- och tillbyggnad Hus D  E SV - (32822)
 Om- och tillbyggnad Hus C - (32823)
 Åtgärdsförslag rev  1 - (32824)
 Om- och tillbyggnad Hus F (1) - (32825)
 Om- och tillbyggnad Hus D  E BV - (32826)
 Om- och tillbyggnad Hus A  B BV - (32828)

Page 8 of 43



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§106 - Information - Utbyggnad av fiber på landsbygden (KS 14-
224)
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerade näringslivs- och utvecklingschefen, Anna Andréasson, om det 
senaste gällande utbyggnad av fiber på landsbygden.

Region Örebro län tog vid årskskiftet 2015/2016 över ansvaret för samordningen av kommunernas 
bredbandsutbygnad och länets bredbandsstrategi. Ännu oklart vilken roll de kommer att ha.

Länsstyrelsen kommer att handlägga ärendena och besluta om stöd. År 2015 hade 23 % på 
glesbygden tillgång till bredband via fiber. I tätbebyggtområde hade 73.1 % tillgång. Just nu finns fler 
ansökningar i länet än befintliga medel. Pågående områden i kommunen är just nu Gräfsta 1, 
Gropen-Kvistrbro, Gräfsta 2, Vekhyttan och Hidinge.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Powerpoint - Information om fiberutbyggnad på landsbygden - (KS 14-224-4)
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §137 - (11507)
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§107 - Återrapportering av semesterlöneskuld (KS 16-275)
Ärendebeskrivning
Redovisning av genomförda åtgärder med anledning av att semesterlöneskulden har ökat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av vidtagna åtgärder.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av vidtagna åtgärder.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering angående semesterlöneskuld - (KS 16-275-3)
 §112 KSAU Återrapportering av semesterlöneskuld - (KS 16-275-1)
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§108 - Kostnader för mottagande av nyanlända och 
ensamkommande flyktingar (KS 16-203)
Ärendebeskrivning
Mottagandet av nyanlända barn och vuxna samt ensamkommande ungdomar har ökat kraftigt sedan 
de stora flyktingströmmarna i Europa startade. Därmed har ett ökat behov av kommunens olika 
verksamheter inom de olika nämnderna uppstått. Kultur- och bildningsnämnden har lyft ett ärende 
till kommunstyrelsen angående full kostnadstäckning för samtliga kostnader inom nämndens 
verksamheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att kommunens nämnder under 2016 får full kostnadstäckning för kostnader som uppkommer i 
samband med mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

2. alla nya kostnader ska godkännas av ekonomiavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att punkt 2 ändras till att alla nya kostnader ska stämmas av

ekonomiavdelningen.

Propositionsordning

Ordförande behandlade först punkt 1 och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt

förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande, att alla nya kostnader ska

stämmas av med ekonomiavdelningen, och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt

Wendla Thorstenssons (C) ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. att kommunens nämnder under 2016 får full kostnadstäckning för kostnader som uppkommer i
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samband med mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

2. alla nya kostnader ska stämmas av med ekonomiavdelningen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att kommunens nämnder under 2016 får full kostnadstäckning för kostnader som uppkommer i

samband med mottagandet av nyanlända och ensamkommande.

2. alla nya kostnader ska stämmas av med ekonomiavdelningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansiering av kostnader för nyanlända och ensamkommande barn. - (KS 

16-203-2)
 KUB §28/2016 Ekonomi och verksamhet kopplat till nyanlända barn och elever - (KS 16-203-

1)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Ekonomiavdelningen
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§109 - Remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), 
Demokratiutredningen (KS 16-147)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har getts möjlighet att genom remiss lämna synpunkter på 
Demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden! Remissvaret ska ha kommit in till 
Kulturdepartementet senast 21 juni 2016. Regeringen beslutade den 17 juli 2014 att uppdra åt en 
särskild utredare att utarbeta förslag till åtgärder att öka och bredda engagemanget inom den 
representativa demokratin och stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det 
politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. För att uppnå målet föreslår utredningen att 
regeringen ska vidta åtgärder inför och mellan valen som syftar till att öka den politiska jämlikheten. 
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram analyserat förslagen i remissen och taget fram ett 
förslag till remissvar där. Totalt sett anser förvaltningen att Lekebergs kommun bör ställa sig positiv 
till de förslagna regeländringarna och förslagen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar remissvaret.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 1 ändras till att Lekebergs kommun inte ställer sig bakom 
slutbetänkandets förslag till införande av folkmotion.

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 3 om att Lekebergs kommun ställer sig positiva till 
föräldraoch sjukledighet stryks.

Håkan Söderman (M) yrkar på att punkt 5 ändras till att gälla personer som fyller 18 år på valåret 
samt att det gäller samtliga val, inte bara på kommunalnivå.

Håkan Söderman (M) yrkar på att en punkt läggs till där det framgår att Lekebergs kommun inte 
anser att förslaget som redovisas i 11.5.1, gällande målsättningsparagraf om samråd inför beslut, ska 
införas.

Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Propositionsordning

Ordförande behandlade först Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, om att punkt 1 ändras till att 
Lekebergs kommun inte ställer sig bakom slutbetänkandets förslag till införande av folkmotion, och 
fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.
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Ordförande behandlade därefter Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, om att punkt 3 om att 
Lekebergs kommun ställer sig positiva till föräldra- och sjukledighet stryks, och fann att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) ändringsyrkande.

Ordförande behandlade därefter Håkan Södermans (M) ändringsyrkande, om att punkt 5 ändras till 
att gälla personer som fyller 18 år på valåret samt att det gäller samtliga val inte bara på 
kommunalnivå, och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) 
ändringsyrkande.

Ordförande behandlade därefter Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande, om att en punkt läggs till där 
det framgår att Lekebergs kommun inte anser att förslaget som redovisas i 11.5.1 gällande 
målsättningsparagraf om samråd inför beslut ska införas, och fann att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat enligt Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar remissvaret med Håkan Södermans (M) tre ändringsyrkanden och hans

tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Kjell Edlund (S), Anette Bergdahl (S), Mikael Bergdahl (S), Jette Bergström (S), Michael Larsson (S) 
yrkas bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar remissvaret med Håkan Södermans (M) tre ändringsyrkanden och hans 
tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Demokratiutredningen, Låt fler forma framtiden - (KS 16-147-4)
 Remisssvar - Demokratiutredning Låt fler forma framtiden! - (31018)
 Remiss - Låt fler forma framtiden! SOU 2016:5, Ku2016/00088/D - (KS 16-147-1)
 Låt fler forma framtiden! Del A - (KS 16-147-2)
 Låt fler forma framtiden! Del B - (KS 16-147-3)
 §99 KSAU Svar på remiss - Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), Demokratiutredningen - 

(KS 16-147-6)

Expedieras till 
Kulturdepartementet
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§110 - Månadsuppföljning maj 2016 (KS 16-304)
Ärendebeskrivning
Månadsuppföljning maj 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljning för maj 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande

eftersom inga siffror finns att presentera ännu.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljning för maj 2016.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport för maj - (KS 16-304-5)
 §101 KSAU Månadsuppföljning maj 2016 - (KS 16-304-4)
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§111 - Svar på medborgarförslag - Street skate park (KS 15-364)
Ärendebeskrivning
Jonathan Helge, Oliwer Tärnqvist, Zackarias Nielsen och Elias Lennartsson i Fjugesta inkom den 6 maj 
2015 med ett medborgarförslag där de föreslår att en Street skatepark ska uppföras i Fjugesta. 
Parken ska även ha utrymme för en graffitivägg och plats för att köra med radiostyrda bilar och 
flygplan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed medborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. antar förslag till yttrande

2. anser därmed medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om Skatepark - (KS 15-364-12)
 Yttrande - Svar på medborgarförslag om Skatepark - (32064)
 §113 KSAU Svar på medborgarförslag - Street skate park - (KS 15-364-11)
 Medborgarförslag - Street skate park - (KS 15-364-1)

Expedieras till 
Jonathan Helge

Oliwer Tärnqvist

Zackarias Nielsen

Elias Lennartsson

Kultur- och bildningsnämnden

Kommunfullmäktige
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§112 - Prognosrapport 1 2016 för Kommunstyrelsen (KS 14-55)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens styrmodell, MER-Styrning, ska det tre gånger om året göras prognoser över mål 
och ekonomi. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit framprognosrapport 1 för 2016 (januari-april) 
som innehåller en beskrivning över verksamheternas arbete, nuläge och prognos för 
kommunstyrelsens mål samt en uppföljning och prognos för ekonomin. Kommunfullmäktige har 
beslutat att kommunstyrelsen ska arbeta för att nå 13 indikatorer med tillhörande målvärden. Av 
dessa kommer styrelsen - Uppnå helt: 8 - Uppnås delvis: 3 - Ej uppnå: 1 En måluppfyllelse på 66 % Av 
kommunstyrelsens sju egna mål prognostiseras att 2016 uppnås - 1 mål helt - 5 mål bedöms delvis 
uppnås - 1 mål nås inte alls En måluppfyllelse på 14,2 % Kommunstyrelsen som helhet prognosisterar 
ett överskott om 2 016 tkr. I dessa ingår kommunens budgeterade medel för oförutsett om 2 476 tkr. 
Således prognostiserar kommunstyrelseförvaltningen ett underskott om 460 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1 2016 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar på en tilläggspunkt där kommundirektören får i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde i september presentera reduceringsförslag för att nå en budget i 
balans.

Kjell Edlund (S) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande behandlade först förslag till beslut och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 
enligt förslag.

Ordförande tog därefter upp Håkan Södermans (M) tillägssyrkande, att kommundirektören får i 
uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i september presentera reduceringsförslag för att 
nå en budget i balans, och fann att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat enligt Håkan 
Södermans (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner prognosrapport 1 2016 för kommunstyrelsen

Page 19 of 43



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

2. uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i september presentera 
reduceringsförslag för att nå en budget i balans

Beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner prognosrapport 1 2016 för kommunstyrelsen

2. uppdrar till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i september presentera 
reduceringsförslag för att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för kommunstyrelsen - (KS 14-55-1)
 §102 KSAU Prognosrapport 1 2016 för Kommunstyrelsen - (KS 14-55-2)

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Kommundirektören
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§113 - Utökade lokaler för integrationsverksamhet (11KS368)
Ärendebeskrivning
För att kunna arbeta effektivt med integrationsfrågor där ett arbete är en avgörande faktor för en 
lyckad integrationsprocess, krävs ett långsiktigt arbete där funktionella lokaler är en förutsättning.

Detta innebär en utökad hyra på 156 000 kr per år som täcks av de statsbidrag som kommunen 
erhåller från Migrationsverket.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal för utökade lokaler intill 
nuvarande AME.

Kommunstyrelsens arbetsutsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Amanda Höjer (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller i beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal för utökade lokaler intill 
nuvarande AME.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utökade lokaler för integrationsverksamhet - (11KS368-4)
 §111 KSAU Utökade lokaler för integrationsverksamhet - (KS 11-368-2)

Expedieras till 
Kommundirekören

Arbetsmarknadsenheten
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§114 - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 
(KS 15-722)
Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat flytta över barn- och familj till vård- och 
omsorgsnämnden har kultur- och bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden reviderar sina 
delegationsordningar. Förvaltningen anser att det är ett bra tillfälle att se över även 
kommunstyrelsens delegationsordning för att så långt det är möjligt ha liknande ordningar för 
kommunens alla nämnder och styrelse.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Kjell Edlund (S) yrkar på att förslag till nr. 49 i delegationsordningen, Överlåtelse och förvärv av 
fastigheter inom 20 prisbasbelopp utöver det som regleras i § 48, delegeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott iställer för till kommundirektör. Håkan Söderman (M) yrkar bifall till Kjell Edlunds (S) 
ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp Kjell Edlunds (S) ändringsyrkande, att förslag till nr. 49 i 
delegationsordningen (Överlåtelse och förvärv av fastigheter inom 20 prisbasbelopp utöver det som 
regleras i § 48) delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott iställer för till kommundirektör, och 
fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Kjell Edlunds (S) ändringsyrkande.

Ordförande tog därefter upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslag 
till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av kommunstyrelsens delegationsordning med Kjell Edlunds (S) 
ändringsyrkande, att förslag till nr. 49 i delegationsordningen (Överlåtelse och förvärv av fastigheter 
inom 20 prisbasbelopp utöver det som regleras i § 48) delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott 
iställer för till kommundirektör.

Page 22 of 43



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - (KS 15-722-12)
 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2016 - (32013)

Expedieras till 
Samtliga chefer inom kommunstyrelseförvaltningen

Berörda handläggare
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§115 - Tillfällig anställning av kommundirektör (KS 16-319)
Ärendebeskrivning
Nuvarande kommundirektör Ewa Lindberg har begärt uppsägning från anställning i Lekebergs 
kommun (KS 16-313) vilket kommunstyrelsens ordförande har beviljat. Under perioden som är fram 
till dess att en ny kommundirektör är rekryterad föreslås Tomas Andersson som till förordnad 
kommundirektör.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. avslutar Ewa Lindbergs uppdrag som kommundirektör 2016-06-26

2. anställer Tomas Andersson från och med 2016-06-27 som kommundirektör till dess att ny 
kommundirektör rekryterats,

3. ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. avslutar Ewa Lindbergs uppdrag som kommundirektör 2016-06-26

2. anställer Tomas Andersson från och med 2016-06-27 som kommundirektör till dess att ny 
kommundirektör rekryterats,

3. ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig anställning av kommundirektör - (32453)
 §121 KSAU Tillfällig anställning av kommundirektör - (KS 16-319-1)

Expedieras till 
Tomas Andersson

Löneenheten i Kumla
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Personalavdelningen
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§116 - Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och 
bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden (KS 16-156)
Ärendebeskrivning
På grund av omorganisation av Barn- och familjeenheten, som flyttas från Kultur-och 
bildningsnämnden till Vård- och omsorgsnämnden, ska budgeten också flyttas mellan nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ombudgeterar 50 % av budgeten för barn- och familjeenheten (ansvar 208) 
inom kultur- och bildningsnämnden motsvarande 6 026 000 kr till vård- och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering av Barn- och familjeenheten - (KS 16-156-1)
 §98 KSAU Ombudgetering av barn- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och 

omsorgsnämnden - (KS 16-156-2)
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§117 - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun (KS 16-
276)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 (januari-april) som innehåller en 
uppföljning och prognos för kommunens mål och ekonomin. Av kommunfullmäktiges mål 
prognostiseras 2016 1 mål uppnås helt och 5 delvis uppnås det ger en måluppfyllelse på 16,6 %. Av 
de 22 indikatorer som kommunfullmäktige beslutade om så bedöms 15 av 22 uppnås 2016 vilket ger 
en mer positiv bild, 68 % måluppfyllelse. Kommunens MER-styrningsmodell börjar sakta men säkert 
att implementeras och detta syns tydligt kring uppföljningen av indikatorerna. Helårsprognosen för 
hela kommunen förväntas bli ett överskott på 2 876 000 kr, men jämfört med budgeterat resultat är 
det en avvikelse på – 1 150 000 kr. Vård- och omsorgsnämnden har i nämndbeslut meddelat 
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer uppnå fullmäktiges mål med befintliga medel.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Astrid Söderquist (C) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att hålla budget. Kjell 
Edlund (S) yrkar bifall till Astrid Söderquists (C) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till 
beslut.

Ordförande tog därefter upp Astrid Söderquists (C) tilläggsyrkande, att kommunstyrelsen ska 
uppmana nämnderna att hålla budget, och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt Astrid 
Söderquists (C) tilläggsyrkande.
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Beslut
Kommunstyrelsen

1. uppmanar nämnderna att hålla budget

2. föreslår kommunfullmäktige godkänna prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-3)
 Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (32540)
 Bilaga 2 - Prognosrapport 1 - 2016 för  Vård- och omsorgsnämnden - (KS 16-276-6)
 Bilaga 3 - Prognosrapport 1 - 2016 för Kultur- och bildningsnämnden - (KS 16-276-7)
 Bilaga 4 - Prognosrapport 1 - 2016 för Sydnärkes IT-nämnd, 2016 - (KS 16-276-8)
 §103 KSAU Prognosrapport 1 2016 för Lekebergs kommun - (KS 16-276-5)
 VON §29/2016 Ytterligare reduceringar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter - 

(KS 16-276-2)
 Expiderat beslut från Vård- och omsorgsnämnden - Meddelande om att mål ej nås - (KS 16-

276-1)
 VON § 39/2016 Prognosrapport 1 - (KS 16-276-10)
 KUB §57/2016 - Prognos 1 - (KS 16-276-9)

Expedieras till 
Kultur- och bildningsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Sydnärkes IT-nämnd
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§118 - MER-styrning - Styrmodell för Lekebergs kommun 
(13KS231)
Ärendebeskrivning
Kommunens styrmodell, MER-styrning, har nu använt i ungefär två år. Under den tiden har vissa 
saker upptäckts som föranleder en revidering men den största delen är det fortsatta arbetet med att 
arbeta ihop mål- och ekonomiarbetet och är förslaget därför att det som en del andra kommuner har 
i en ekonomipolicy införlivas i styrmodellen. Styrmodellen uppdateras med att kommunfullmäktige 
till skillnad från innan nu beslutar om indikatorer samt fastställer vilken nämn/bolag som ansvarar för 
respektive mål. I förslaget ligger också att prognosrapport tre förenklas och endast innehåller 
ekonomi, främst för att utrymmet för att vidta åtgärder för resterande del av året gällande målen är 
ytterst begränsat då rapporten sker i november.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av “MER-styrning – Styrmodell för Lekebergs kommun”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Lekebergs styrmodell - (32355)
 MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell - (29560)
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§119 - Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av Allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun. Revideringen föreslås med anledning av 
flytt av individ- och familj från kultur- och bildningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Ett 
förtydligande har även gjorts i 9 § gällande anställningsmyndighet samt 12 § angående möjligheten 
att hyra externa hyresavtal

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun - (26876)
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente med anledning av förändring i 

socialtjänsten - (KS 14-466-28)
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§120 - Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom 
Lekebergs kommun (KS 14-48)
Ärendebeskrivning
Nuvarande regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler 
inom Lekebergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2007-02-01. I kommunens reglemente står 
det att ”kultur- och bildningsnämnden svarar för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur 
och fritidsverksamhet som kommunen disponerar.” Eftersom nuvarande regler för uthyrning samt 
taxor för hyra inte överensstämmer med de lokaler som finns idag och taxorna inte följer pris- och 
kostnadsutveckling så måste dessa revideras. Förslaget är kommunfullmäktige delegerar till kultur- 
och bildningsnämnden att fatta beslut om uthyrningsregler samt avgifter för att hyra kommunen 
lokaler.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.delegerar till kultur- och bildningsnämnden att fatta beslut om regler för uthyrning av kommunala 
lokaler samt taxor för hyra av kommunala lokaler och,

2. de av fullmäktige fastställda uthyrningsregler och taxor, antagna av KF 2007-02-01, ersätts när 
kultur och bildningsnämnden beslutat om nya.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för uthyrning av kommunala lokaler samt taxor för hyra av 

kommunala lokaler (revidering) - (KS 14-48-4)
 §114 KSAU Regler för uthyrning av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun - (KS 14-48-

3)

Page 31 of 43



Protokoll 2016-06-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§121 - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun (KS 16-280)
Ärendebeskrivning
Den 3 november 2015 beslutade kultur- och bildningsnämnden att skicka ut förslaget till 
kulturmiljöprogram på samråd från den 9 november 2015 till den 10 januari 2016. Kultur- och 
bildningsnämnden beslutade §146/2016 att föreslå kommunfullmäktige anta 
kulturmiljöprogrammet.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun

2. publicerar bilderna från inventeringen för allmänheten i digital format

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Kulturmiljöprogram för Lekebergs kommun - (KS 16-280-1)
 Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöplan Lekebergs kommun - (KS 16-280-6)
 §115 KSAU Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-5)
 KUB Tjänsteskrivelse - Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-2)
 KUB §146/2016  Kulturmiljöprogram Lekebergs kommun - (KS 16-280-3)
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§122 - Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun (KS 14-29)
Ärendebeskrivning
Ny alkohol- och drogpolicy för anställda Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Mikael Bergdahl (S) yrkar på att riktlinjer för rahabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas 
dessa riktlinjer.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslag till beslut och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt förslaget.

Ordförande tog därefter upp Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande, att riktlinjer för rehabilitering tas 
fram och att det i policyn hänvisas dessa riktlinjer, och fann att kommunstyrelsen beslutat i enlighet 
med Mikael Bergdahls (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun med Mikael Bergdahls (S) 
tilläggsyrkande att att riktlinjer för rehabilitering tas fram och att det i policyn hänvisas dessa 
riktlinjer.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny alkohol och drogpolicy - (KS 14-29-3)
 §116 KSAU Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (KS 14-29-1)
 Gammal - Alkohol och drogpolicy - (8430)
 Alkohol- och drogpolicy för Lekebergs kommun - (31962)
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§123 - LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs 
kommun, tematiskt tillägg till översiktsplanen (ÖP) (12KS201)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har beslutat att ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende LIS ska tas 
fram. Uppdraget gavs till Sydnärkes byggförvaltning. LIS-planen har varit ute på granskning under 
perioden 29 juni – 3 november 2015. Förlängning av denna period har önskats av några myndigheter 
och beviljats av kommunen. Under tiden har synpunkter på några områden inkommit, där det 
ifrågasätts ifall de ska pekas ut som LIS-områden och där kommunen och Länsstyrelsen inte är 
överens.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar det tematiska tillägget till översiktsplanen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enlligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - (12KS201-65)
 Granskningsutlåtande till tematiskt tillägg till översiktsplan - (12KS201-66)
 Tematisk tillägg till översiktsplan (LIS-områden) - (12KS201-67)
 Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande tematiskt tillägg för översiktsplanerna för Askersund, 

Laxå och Lekeberg - 2016-05-03 - (12KS201-68)
 §117 KSAU LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge för Lekebergs kommun, tematiskt 

tillägg till översiktsplanen (ÖP) - (KS 12-201-69)
 Tjänsteskrivelse - Lansbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - (12KS201-71)
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§124 - Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges 
beslut (KS 16-117)
Ärendebeskrivning
Framtidspartiet lämnade 2016-02-25 in en motion om att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige 
ska redovisa de beslut som kommunfullmäktige har fattat men av någon anledning inte har blivit 
verkställda. Återapporteringen bör innehålla en förklaring till varför, en kostnadsberäkning för att 
genomföra det och en analys. Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar på 
motionen som ställer sig positivt till förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till yttrande

2. beslutar att det varje år i samband med årsredovisningen görs en uppföljning av 
Kommunfullmäktiges fattade beslut

3. anser därmed motionen bifallen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion från Kerstin Leijonborg (FL) m.fl. om genomförande av kommunfullmäktiges beslut - 

(KS 16-117-1)
 Tjänsteskrivelse - Motion om uppföljning av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-5)
 §118 KSAU Svar på motion - Genomförande av kommunfullmäktiges beslut - (KS 16-117-4)
 Yttrande på motion - (29766)
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§125 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag 2016 (KS 16-277)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 7 motioner och 8 medborgarförslag som ännu inte är besvarade varav 
två motion passerat gränsen ett år och en av dom även två. Dessa har prioriterats och kommer vara 
färdigberedda till kommunfullmäktige efter sommaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enkligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag - (32806)
 §119 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag 2016 - (KS 16-277-

1)
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§126 - Redovisning av partistödet 2015 (KS 15-767)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd, se bilaga. 
Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av 
reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd 2015 (C) - (KS 15-767-1)
 Redovisning av partistöd 2015 (FL) - (KS 15-767-2)
 Redovisning av partistöd 2015 (S) - (KS 15-767-3)
 Redovisning av partistöd 2015 (KD) - (KS 15-767-7)
 Redovisning av partistöd 2015 (SD) - (KS 15-767-6)
 Redovisning av partistöd 2015 (M) - (KS 15-767-8)
 §120 KSAU Redovisning av partistödet 2015 - (KS 15-767-5)
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2015 - (32801)
 Redovisning av partistöd (V) - (KS 15-767-9)
 Redovisning av partistöd (MP) - (KS 15-767-10)
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§127- Redovisning av synpunkter, 5 april - 3 juni
Ärendebeskrivning
11 synpunkter har registerats under denna period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkt på eldning vid grillplatser i Lekebergs kommun - (KS 16-264-1)
 Svar på synpunkt om eldning vid grillplatser i Lekebergs kommun - (KS 16-264-2)
 Synpunkter på Hälsans stig i Fjugesta - (KS 16-228-1)
 Synpunkter på bristande underhåll av skateboardrampen i Fjugesta - (KS 16-201-1)
 Svar på synpunkt om bristande underhåll av skateboardramp i Fjugesta - (KS 16-201-2)
 Synpunkt på fiber i Limhult - (16KS210-1)
 Synpunkter på information om skolavslutning på kommunens hemsida - (KS 16-279-1)
 Svar på synpunkter om information på hemsidan gällande skolavslutningar - (KS 16-279-2)
 Synpunkter på tiggare som övernattar utomhus - (KS 16-288-1)
 Svar angående ditt inskickade meddelande (KS 16-288) (1/2) - (KS 16-288-2)
 Synpunkter på ny förskola i Hidinge-Lanna - (KS 16-296-1)
 Synpunkt på Fixarservice - (KS 16-297-1)
 Svar på synpunkt om Fixarservice - (KS 16-297-2)
 Synpunkt på snabbt svar på Facebook - (KS 16-312-1)
 Synpunkter på långtidsparkering på vägen mot vattentornet från Vallgatan - (KS 16-326-1)
 Klagomål på nedskräpning efter valborgsfirande på Geijers äng - (KS 16-331-1)
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§128- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkommande meddelande till kommunstyrelsen.

Anmälningar
 Beslut från länsstyrelsen om att prövning inte ska ske i fråga om kommunens beslut den 26 

april 2016 att anta detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl – ( KS 15-671-54)

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§129- Anmälan av delegationsbeslut
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
  Delegationsbeslut - Uppvaktning vid Salemförsamlingens 75 årsfirande - (16KS219-

2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Överlåtelse av ramavtal - (KS 16-220-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Revidering av avtal för Sydnärkes överförmyndarkansli - (KS 16-13-
4diarienummer)

  Delegationsbeslut - Sponsring av terränglopp Sixtorpsloppen - (KS 16-253-1diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag 28650 - (KS 16-104-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag. 28581 - (KS 16-131-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag.28340 - (KS 16-172-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag29095 - (KS 16-202-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag.28703 - (KS 16-207-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag.28389 - (16KS218-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag.28685 - (KS 16-237-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-vägbidrag 33769 - (KS 16-262-2diarienummer)

  Delegationsbeslut-Vägbidrag 28752 - (KS 16-271-2diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecknande av biträdesavtal - (KS 16-251-3diarienummer)

  Delegationsbeslut - Avtal mellan Lekebergs kommun och Adrianssons Schakt & Transport AB 
- (KS 16-21-10diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tecknande av lokalt kollektivavtal - (KS 16-300-2diarienummer)
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  Delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan om uppsägning från 
kommundirektör - (KS 16-313-1diarienummer)

  Delegationsbeslut - Tillfälliga upplåtelser av kommunens mark, MTB-banan vid Lanna 
Badgruva - (KS 15-596-4diarienummer)

  Delegationsbeslut - Sponsringsavtal mellan Lekebergs kommun och Lekebergs revysällskap - 
(KS 16-98-6diarienummer)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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§130 - MER-plan för Lekebergs kommun 2016 med plan för 2017-
2018 (KS 15-414)
Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten har i ett beslutupphävt fullmäktiges beslut om MER-plan 2017 med anledning av 
att de anser att propositionsordningen inte gick rätt till. Därför tas nu ärendet upp igen. I 
budgethandlingen ”MER - plan 2016 med ekonomisk plan 2017-2018” finns kommunfullmäktiges mål 
som sätter riktningen för kommunens arbete de närmaste åren. Med utgångspunkt i målen har ett 
förslag till budget för 2016 med plan för 2017-2018 tagits fram. Handlingen innehåller även en 
ekonomisk prognos för perioden 2016-2018 utifrån aktuell bedömning av skatteintäkter, 
pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m. 2016 års ekonomiska resultat 
budgeteras till 4 026 tkr, vilket motsvarar 1 % av kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016 5. Godkänner 
revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras inom 
kommunstyrelsens befintliga ram.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

 

Kjell Edlund (S), Mikael Bergdahl (S), Michael Larsson (S), Jette Bergström (S) och Anette Bergdahl (S) 
reserverar sig mot beslutet.

Kerstin Leijonborg (FL) ber att få nedskrivet i protokollet att hon inte ställer sig inte bakom förslag till 
beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige
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1. Fastställer MER – plan 2016 och ekonomisk plan 2017-2018,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas 
till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 mnkr under 2016 5. Godkänner 
revisionsverksamhetens äskande om en utökad budget med 15 tkr, vilket finansieras inom 
kommunstyrelsens befintliga ram.

.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2017 med plan för 2017-2018 - (32763)
 Lekebergs kommuns MER-plan 2016 med plan för 2017-2018 - (32762)
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