
Protokoll 2019-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör) §§27-29, §§31-46
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknisk chef) §30
Jonas Kinell (Planarkitekt) §30
Peter Brändholm (Personalchef) §§31-32

Protokollet innehåller paragraferna §§27-46

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande) §§27-29
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Diana Olsén (C)  ersätter Annica Zetterholm 
(C)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)
Håkan Trygg (S) §§30-46 ersätter Berth Falk 
(S) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S) §§27-29

Sida 1 av 31



Protokoll 2019-02-13

Justerare signatur

Sida 2 av 31



Protokoll 2019-02-13

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-13

Datum för överklagan 2019-02-15 till och med 2019-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Ärendelista
§27 Val av justerare
§28 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§29 Kommundirektörens information
§30 Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)
§31 Månadsrapport januari 2019
§32 Kompensation för sänkt pension enligt PRF-KL
§33 Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund
§34 Beslut om utvecklingsmedel 2019
§35 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019
§36 Intern kontrollrapport 4 för kommunstyrelsen
§37 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019
§38 Avskaffa riktlinjer för organisationsstöd
§39 Upphäva inköpspolicy för fordon

§40 Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun

§41 Ersätta styrgrupp för större byggnationer
§42 Utbetalning av partistöd 2019
§43 Val av ledamot till förenade Småkommuners försäkrings AB
§44 Redovisning av delegeringsbeslut
§45 Anmälningar för kännedom
§46 Samverkansprotokoll för kännedom
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§27- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Justering sker kl. 16:00 den 14/2.

Beslut

Gerry Milton (SD) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll med 
Johan Niklasson (C) som ersättare.
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§28- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar representanter från respektive nämnd, bolag och 
kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§29- Kommundirektörens information

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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§30 - Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. 
(Södra Lanna) (KS 16-665)
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vägförbindelse mellan väg 566 och väg 204 i 
Hidinge-Lanna. Detaljplanen möjliggör även bostäder i form av friliggande enbostadshus på 
större tomter i anslutning till den föreslagna vägen. Planförslaget avviker delvis mot den 
fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna.

Tidigare har ett planförslag varit föremål för samråd i november 2017. Efter samrådet
har Lekebergs kommun bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för tre olika 
vägsträckningar av den tänkta vägförbindelsen i området ska utredas. Upprättad MKB har 
varit avgörande för val av vägalternativ för den planerade vägförbindelsen. Tre alternativa 
vägsträckningar har studerats, dessa benämns gul väg, röd väg och blå väg i MKB:n. 
Sammantaget hade röd och blå väg minst miljöpåverkan. Lekebergs kommun har valt att gå 
vidare med röd väg i det fortsatta arbetet - detta vägalternativ har övergripande 
infrastrukturella fördelar gentemot blå väg genom att befintlig vägbank för Skrantåsvägen kan 
användas och att korsningspunkten vid Vretavägen/Hidingevägen kan bibehållas. De 
synpunkter som kommit in under genomfört samråd i november 2017 besvaras i 
samrådsredogörelse 1 (samrådsredogörelse 2 avses upprättas efter det nya samrådet).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna).

2. skickar ut detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) på samråd 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Anmälan om jäv

Martin Willén, kommundirektör, anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av ärendet.
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Yrkanden

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar på återremiss av ärendet.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett yrkande om återremiss. 
Ordföranden frågar om hon först kan ställa frågan om kommunstyrelsen kan besluta om 
ärendet idag eller om ärendet ska återremitteras och därefter gå till beslut i ärendet och får den 
ordningen godkänd.

Hon frågar därefter om kommunstyrelsen kan besluta om ärendet idag och finner så.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna).

2. skickar ut detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna)  på 
samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen.

Reservation

Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om återremiss.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge-Lanna 1:89, 1:90, 1:15 m.fl. - (KS 16-665-59)
 §2 KSAU Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. (Södra Lanna) - (KS 16-665-

60)
 Behovsbedömning - (69030)
 Fastighetsförteckning - (69124)
 Planbeskrivning 2019-01-30 - (69123)
 Plankarta 2019-01-30 - (69122)
 Samrådsredogörelse 1 - (69034)
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§31 - Månadsrapport januari 2019 (KS 19-73)
Ärendebeskrivning

Syftet är att ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild 
av hur det ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en 
del statistik som till exempel arbetslösheten i kommunen.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna presentera 
så aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för januari 2019.

Beslutsunderlag
 §4 KSAU Månadsrapport januari 2019 - (KS 19-73-1)
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§32 - Kompensation för sänkt pension enligt PRF-KL (KS 18-693)
Ärendebeskrivning

Förtroendevalda som får ålderspension enligt PRF-KL har genom den så kallade 
”friläggningen” fått motsvarande sänkning av sina ålderspensioner som de tidigare 
kommunanställda som omfattas av PA-KL. Att pensionsförmåner minskar i värde samtidigt 
som priserna stiger uppfattas av de flesta som en olycklig konsekvens av hur PRF-KL och 
PA-KL i vissa lägen fungerar. För de som omfattas av PA-KL har parterna under 2018 
kommit överens om en hantering som ska säkerställa att detta inte ska ske. Denna 
överenskommelse omfattar inte pensioner enligt PRF-KL.

Förvaltningen föreslår att kommunen kompenserar sänkningen av ålderspension enligt 
Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda - PRF-KL med att knyta 
ålderspensionen till prisbasbeloppet som en särskild garanti.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen knyter ålderspension enligt PRF-KL till prisbasbeloppet med retroaktivitet 
från den 1 januari 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen knyter ålderspension enligt PRF-KL till prisbasbeloppet med retroaktivitet 
från den 1 januari 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompensation för sänkt pension enligt PRF-KL - (KS 18-693-6)
 KPA - Rapport kompensation PRF-KL-pensionärer - (KS 18-693-7)
 Skrivelse till kommunstyrelsen gällande pensionsförmåner för kommunalråd - (KS 18-693-1)
 Svar gällande pensionsförmåner - (KS 18-693-2)
 §5 KSAU Kompensation för sänkt pension enligt PRF-KL - (KS 18-693-8)

Sida 11 av 31



Protokoll 2019-02-13

Justerare signatur

§33 - Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes 
kommunalförbund (KS 18-1004)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med en begäran om förändring av 
förbundsordningen. Begäran är beslutad av direktionen i Sydnärkes kommunalförbund 2018-
11-16 och har även varit i medlemskommunernas ekonomichefsgrupp för yttrande.

Ändringarna är föreslagna för att möjliggöra för förbundet att förvärva 
återvinningscentralerna av kommunerna och i samband med detta även möjliggöra 
upptagande av lån, vilket kräver en ändrad skrivning i förbundsordningen. Borgensåtagandet 
behöver ändras från solidarisk borgen till borgensåtagande från den kommun som eventuellt 
lån avser.

I samband med denna förändring, så behöver en del andra paragrafer ändras så att det blir 
tydligt hur tillgångar och skulder ska regleras.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes 

kommunalförbund - (KS 18-1004-3)
 Förbundsordning för Sydnärkes kommunalförbund med tydliggjorda ändringar - (KS 18-1004-

2)
 Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes miljöförbund - (KS 18-1004-1)
 §12 KSAU Begäran om förändring av förbundsordningen för Sydnärkes kommunalförbund - 

(KS 18-1004-4)
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§34 - Beslut om utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november, finns en avsättning om 
5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska 
hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att 
utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp 
möjligheten att ansöka om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i 
november 2018.

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 026 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 868 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 13 
februari 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för matsvinnsprojekt, 262 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 262 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

-Ansökan om utvecklingsmedel för matsvinnsprojekt, 262 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 262 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

-Ansökan om utvecklingsmedel för matsvinnsprojekt, 262 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-24)
 Ansökan om utvecklingsmedel matsvinnprojekt - (KS 18-620-26)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 2019 02 - (KS 18-620-25)
 §11 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-27)
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§35 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 (KS 19-38)
Ärendebeskrivning

Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en 
förteckning över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 
2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 
2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-38-1)
 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-38-2)
 §13 KSAU Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019 - (KS 19-38-3)
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§36 - Intern kontrollrapport 4 för kommunstyrelsen (KS 18-1017)
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. Det är alltid respektive nämnd 
som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att 
utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och 
anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är 
viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Rapport 4 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 31 december 2018 
utifrån risker och planerade kontrollmoment i den antagna internkontrollplanen för 2018.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga planerade kontroller för perioden 
2018-11-01 till 2018-12-31. Resultatet visar tre större avvikelser och fyra mindre avvikelser. 
Resterande 14 kontroller hade ingen avvikelse. För samtliga avvikelser finns åtgärder 
presenterade.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 4.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 2018 för kommunstyrelsen - (KS 18-1017-2)
 Intern kontrollrapport 4 2018  för Kommunstyrelsen - (KS 18-1017-1)
 §6 KSAU Intern kontrollrapport 4 för kommunstyrelsen - (KS 18-1017-3)
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§37 - Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 (KS 18-820)
Ärendebeskrivning

Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Internkontrollplanen visar vilka områden och 
risker som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av risker som ska kontrolleras motiveras utifrån en bedömning av hur sannolikt det är 
att risken faller ut och i så fall vad det får för konsekvenser. Utifrån bedömningen räknas ett 
riskvärde fram som anger om risken är låg, medium eller kritisk. Samtliga risker redovisas i 
en riskbedömningsmatris. I kontrollplanen finns också en planering för hur kontrollmomentet 
ska utföras, ansvarig, metod och frekvens.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2019 som 
innehåller totalt 19 risker som ska kontrolleras under året, varav 4 är har riskvärde kritisk och 
15 riskvärde medium.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Intern kontrollplan för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar Intern kontrollplan för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - (KS 18-820-1)
 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - (KS 18-820-2)
 §7 KSAU Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - (KS 18-820-3)
 Presentation - Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019 - (67334)
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§38 - Avskaffa riktlinjer för organisationsstöd (KS 17-210)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd till olika 
organisationer utifrån beslutade riktlinjer.

Kommunstyrelsens stöd till organisationer har syftat till att stötta verksamheter vars arbete 
gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller organisationens arbete ska 
ha en tydlig och positiv påverkan på kommunen och dess invånare.

Nu finns det en politisk vilja att ersätta organisationsstödet med avtal mellan organisationer 
och kommunen som ett tydligare sätt visar på vinsterna för kommunen. Med anledning av 
detta förslås att kommunstyrelsen avskaffar riktlinjen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen avskaffar riktlinjer för organisationsstöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen avskaffar riktlinjer för organisationsstöd.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskaffa riktlinjer för Organisationsstöd - (67793)
 Riktlinjer för Organisationsstöd - (KS 17-210-4)
 §8 KSAU Avskaffa riktlinjer för organisationsstöd - (KS 17-210-5)
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§39 - Upphäva inköpspolicy för fordon (11KS83)
Ärendebeskrivning

2011 antog kommunfullmäktige en inköpspolicy för fordon. Policyn var en del av arbetet med 
kommunens miljömålsprogram som sedan en tid tillbaka är ersatt. Policyn innehåller idag en 
hel del fakta som är inaktuella och en del ställningstaganden som inte längre är realistiska så 
policyn i nuläget inte den effekt som den syftade till 2011.
Dels är policyn avgränsad till endast en del av fordonsparken (personbilar under 3,5 ton) och 
dels hänvisar den till miljökrav och miljöbilsdefinition som inte längre är relevanta. Det finns 
även en skrivning om att kommunen bör arbeta för att införa biogasfordon men denna 
målsättning bedöms som onåbar då ingen leverantör kan tillhandahålla biogas inom 
kommunens gränser. Detta tillsammans innebär att policyn behöver revideras eller ersättas.

Till ovan kommer också att kommunens reglemente, som kommunfullmäktige beslutat om, 
reglerar att det är kommunstyrelsen som ansvarar för hanteringen och inköpen av kommunens 
fordon.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och 
besluta om riktlinjer för inköp av fordon för Lekebergs kommun och att dessa riktlinjer 
ersätter ”Inköpspolicyn för fordon”.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram och besluta om riktlinjer för inköp och hantering

av fordon i Lekebergs kommun,

2. avskaffar ”Inköpspolicyn för fordon”.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avskaffa policy för inköp av fordon - (11KS83-3)
 Lekebergs kommuns inköpspolicy för fordon - (11KS83-2)
 §9 KSAU Upphäva inköpspolicy för fordon - (11KS83-4)
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§40 - Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Lekebergs kommun (KS 14-466)
Ärendebeskrivning

En översyn av det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun främst med anledning av den nya kommunallag som började gälla från 
och med 2018. SKL har baserat på den nya lagen tagit fram ett förslag till kommunalt 
reglemente för Sveriges kommuner och förvaltningen har utifrån det arbetat fram ett förslag 
för kommunfullmäktige att ta ställning till.

I beslutsunderlaget finns alla förändringar markerade i gult.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglemente - (KS 14-466-39)
 För antagande -  Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun - (68799)
 Med ändringar i gult - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun - (65780)
 §10 KSAU Revidering av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Lekebergs kommun - (KS 14-466-40)
 Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 

kommun, reviderat 2018-17-12 - (KS 14-466-38)
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§41 - Ersätta styrgrupp för större byggnationer (KS 17-31)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-17 att inrätta en styrgrupp större byggnationer, 
beslutspunkt § 17. I den beslutande styrgruppen finns ordföranden från kommunstyrelsen, 
kultur- och bildningsnämnden respektive socialnämnden representerade. I förslaget till 
reviderat reglemente har ansvaret för hela kommunens lokalförsörjning tydliggjorts och lagts 
på kommunstyrelsen.

I och med att ordföranden från kultur och bildningsnämnden samt socialnämnden finns 
representerade i nuvarande kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, samt att ansvaret för 
lokalförsörjningen förtydligas i den senaste revideringen av det allmänna reglementet, 
föreslås att nuvarande styrgruppen avskaffas samt att kommunstyrelsens arbetsutskott får ett 
utökat ansvar för kommunens lokalförsörjning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. avskaffar styrgruppen för större byggnationer.

2. uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande ansvara för bevaka kommunens 
lokalförsörjningsbehov.

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. avskaffar styrgruppen för större byggnationer.

2. uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att löpande ansvara för bevaka kommunens 
lokalförsörjningsbehov.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ersätta styrgrupp för större byggnationer - (KS 17-31-23)
 §17 KS  Gemensam styrgrupp för större kommunala byggnationer - (KS 17-31-1)
 §17 KSAU Ersätta styrgrupp för större byggnationer - (KS 17-31-24)
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§42 - Utbetalning av partistöd 2019 (KS 19-45)
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, 
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % av 
prisbasbeloppet per mandat och år.

Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige lämnade in sin redovisning i tid år 
2018, därför är alla partier berättigade till partistöd för 2019.

Parti
Antal 
tillsatta 
mandat

Summa 
Grundstöd

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 7 4 650 kr 48 825 kr 39 060 kr 92 535 kr

Centerpartiet  11 4 650 kr 76 725 kr 61 380 kr 142 755 kr

Moderaterna 4 4 650 kr 27 900 kr 22 320 kr 54 870 kr

Kristdemokraterna 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr 29 760 kr

Liberalerna 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr 17 205 kr

Vänsterpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr 17 205 kr

Miljöpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr 17 205 kr

Framtidspartiet 
Lekeberg 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr 29 760 kr

Sverigedemokraterna 5 4 650 kr 34 875 kr 27 900 kr 67 425 kr

Summa 34 41 850 kr 237 150 kr 189 720 kr 468 720 kr

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige betalar ut partistöd för 2019 enligt följande:

Parti
Antal 
tillsatta 
mandat

Summa 
Grundstöd

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd
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Socialdemokraterna 7 4 650 kr 48 825 kr 39 060 kr

Centerpartiet  11 4 650 kr 76 725 kr 61 380 kr

Moderaterna 4 4 650 kr 27 900 kr 22 320 kr

Kristdemokraterna 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Liberalerna 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Vänsterpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Miljöpartiet 1 4 650 kr 6 975 kr 5 580 kr

Framtidspartiet 
Lekeberg 2 4 650 kr 13 950 kr 11 160 kr

Sverigedemokraterna 5 4 650 kr 34 875 kr 27 900 kr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2019 - (KS 19-45-2)
 §14 KSAU Utbetalning av partistöd 2019 - (KS 19-45-3)
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§43 - Val av ledamot till förenade Småkommuners försäkrings AB 
(KS 19-75)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att välja en ordinarie ledamot till styrelsen för Förenade 
Småkommuners försäkrings AB.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till ordinarie ledamot i styrelsen för Förenade Småkommuners 
försäkrings AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Berth Falk (S) till ordinarie ledamot i styrelsen för Förenade 
Småkommuners försäkrings AB.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen nominerar Berth Falk (S) till 
ordinarie ledamot i styrelsen för Förenade Småkommuners försäkrings AB.

Beslut

Kommunstyrelsen nominerar Berth Falk (S) till ordinarie ledamot i styrelsen för Förenade 
Småkommuners försäkrings AB.

Beslutsunderlag
 §15 KSAU Val av ledamot till förenade Småkommuners försäkrings AB - (KS 19-75-1)
 Tjänsteskrivelse - Val till Förenade Småkommuners Försäkrings AB - (69125)
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§44- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap. 37§ får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att beslut enligt 7 kap. 5-8§§.

Redovisningen omfattar 9 januari 2019 - 6 februari 2019.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut - Tecknande av avtal Geodata - (KS 19-52-1)
  Undertecknande av avtal - Preklusionsavtal, Förenade Småkommuners AB - (KS 19-53-4)
  Servitutsavtal - delegationsbeslut - (KS 19-64-2)
  Anmälan av delegationsbeslut - Anställning av en vikarie för föräldraledighet, initialt 2019-

02-25 - 2019-12-31, samt en extra resurs under samma tidsperiod. - (KS 19-91-1)
  Delegationsbeslut - Avtal för byggnation av containerhall vid Fjugesta avloppsreningsverk - 

(KS 18-1016-7)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
13 februari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
13 februari 2019.
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§45- Anmälningar för kännedom
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen under perioden 2019-01-09-2019-02-06.

Meddelanden
  Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 181214 - (KS 18-7-9)
  §98 SON Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa, 

e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län - (KS 
18-847-5)

  §106 KUB nämnd Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 
län om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhäla, e-hälsa och 
kunskapsstyrning - (KS 18-847-6)

  Sydnärkes byggnämnd protokoll 2018-12-06 - (KS 18-6-8)
  Protokoll för Sydnärkes överförmyndarnämnd 2018-01-08 exkl. individärenden - (KS 19-43-

1)
  Missiv: Information från Region Örebro län - ()
  Information från Region Örebro län om ny politisk organisation - ()
  E-postmeddelande angående ny politisk organisation i Region Örebro län - ()
  Protokoll Lekebergsbostäder 2018-12-06 - (KS 18-11-5)
  Protokoll LeKo 2018-12-06 - (KS 18-10-4)
  Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro 2019-01-22 - (KS 19-80-1)
  Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom 

räddningstjänsten | Viktig information från SKL, cirkulär 19:04 - (KS 19-88-1)
  Protokoll från Vätternvatten AB 2018-12-14 - (KS 18-763-4.4)
  Bokslut Sydnärkes överförmyndarkansli 2018 - (KS 19-90-1)
  Expediering av beslut från socialnämnden §96 MER-plan för socialnämnden 2019 - ()
  Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden - ()
  §8 KUB nämnd Intern kontrollrapport 4 2018 - ()
  §6 KUB nämnd Årsredovisning 2018 kultur- och bildningsnämnden - (KUB 19-15-2)
  §6 KUB nämnd Årsredovisning 2018 kultur- och bildningsnämnden - ()
  Prolongering av notkopieringsavtal 2019 | Viktig information från SKL, Cirkulär 19:01 - (KS 

19-88-2)
  MER-plan 2019 med plan 2020-2021 Kultur- och bildningsnämnden - ()
  §7 KUB nämnd Kultur- och bildningsnämndens MER-plan med internbudget 2019 - ()
  Intern kontrollplan  för Kultur- och bildningsnämnden 2019 - ()
  §9 KUB nämnd Internkontrollplan 2019 för Kultur- och bildningsnämnden - ()
  §2 SON Socialnämndens årsredovisning 2018 - ()
  Årsredovisning 2018 för Socialnämnden - ()
  §3 SON Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december - ()
  Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december - ()
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.
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§46- Samverkansprotokoll för kännedom

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska arbetsgivaren samarbeta kring 
vissa frågor med medarbetarna.

Central samverkan (C-sam) tillika kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp (KSF-
sam) utgörs av fackliga företrädare och representanter för arbetsgivaren. Kommundirektören 
är ordförande.

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-
sam samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i 
C-sam diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. Exempel på frågor 
som kan samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa rekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2019-02-05 15.31.55 - (69407)
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