
Kallelse 2018-12-17

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-22:00 Hidinge skola

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.

Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C)
Marcelos Doverholt (C)
Caroline Pellrud (C)
Leif Göransson (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Håkan Trygg (S)
Mait Edlund (S)
Anders Wallbom (M)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Emma Eklind (KD)
Elin Nilsson (L)
Marita Johansson (MP)
Gösta Persson (MP)
Mari Norborg (V)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S), ordförande
Charlotta Englund (C), vice ordförande
Britt Åhsling (M), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
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Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter.
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1 – Val av justarare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Två justerare, tillika rösträknare, behöver utses för att justera dagens protokoll. Justeringen äger 
rum 20 december kl 15.00 i kommunhuset, rum Multen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Amanda Höjer (C) och Johan Hägglöf (M) väljs att justera dagens 
protokoll med Mikael Reinholtz (C) och Jonas Hansen (KD) till ersättare.
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2 – Revidering av allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun 
(KS 14-466)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En översyn av det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun har gjorts på uppdrag av politiken. Reglementet har kompletterats med 
krisledningsnämndens sammansättning och reviderats utifrån rekommendationer från Sveriges 
kommuner och landsting.

Reglementet har även uppdaterats utifrån förändringar i den nya kommunallagen som trädde i 
kraft 1 januari 2018 samt ny förvaltningslag från 1 juli 2018.

Alla föreslagna ändringar av reglementet är markerade i det framtagna förslaget.

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av allmänt reglement för kommunstyrelsen för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs kommun
 För antagande - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder
 Med ändringar i gult - Allmänt reglemente och reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Lekebergs kommun
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3 – Val av Revisorer till Lekebergs kommun 
för tiden 1 jan 2019 till och med 
granskningen av årsredovisningen för 2022 
(KS 18-1012)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunen har fem (5) revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 
fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallande/ordförande och en 
vice sammankallande/ordförande. Rollen är att vara sammankallande/ordförande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden. Sammankallande/ordförande hämtas ur 
minoriteten.

Förslag till beslut

 Valberedningens förslag:

Kommunfullmäktige väljer följande till ledamöter i revisionen

1. Åsa Ek (M) - ordförande
2. Kent Runesson (C) - vice ordförande
3. Birgitta Hultin (S)
4. Jane Andersson(S)
5. Bo Ihrstedt (FL)
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4 – Val av kommunstyrelse för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-954)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 6 ersättare

Förslag till beslut

 Valberedningens förslag:

1. Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen

 Wendla Thorstensson (C) - ordförande
 Berth Falk (S) - vice ordförande
 Håkan Söderman (M) - 2:e vice ordförande
 Johan Niklasson (C)
 Astrid Söderqvist (C)
 Annica Zetterholm (C)
 Kjell Edlund (S)
 Jette Bergström (S)
 Jonas Hansen (KD)
 Pia Frohman (MP)
 Gerry Milton (SD)
 Pernilla Marberg (SD)
 Kerstin Leijonborg  (FL)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i kommunstyrelsen

 Diana Olsén (C)
 Caroline Pellerud (C)
 Christina Kareliussén (S)
 Elin Nilsson (L)
 Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
 Håkan Trygg (S)
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5 – Val av kultur- och bildningsnämnd för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-955)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

1. Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i kultur- och bildningsnämnden

 Berth Falk (S) - ordförande
 Annica Zetterholm (C) - vice ordförande
 Pia Frohman (MP) - 2:e vice ordförande
 Diana Olsén (C)
 Liselotte Laurén (C)
 Christina Kareliussén (S)
 Caroline Elfors (M)
 Pernilla Marberg (SD)
 Stefan Elfors (FL)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i kultur- och bildningsnämnden

 Eva Bonnevier (C)
 Marcelos Doverholt (C)
 Linda Hallen(S)
 Elin Nilsson (L)
 Gerry Milton (SD)
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6 – Val av socialnämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-956)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare

Förslag till beslut

Valberedningens förslag  

Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i socialnämnden

 Johan Niklasson (C) - Ordförande
 Kjell Edlund (S) - Vice ordförande
 John Hägglöf (M) - 2:e vice ordförande
 Astrid Söderqvist (C)
 Barbro Göransson (C)
 Yvonne Hagström (S)
 Emma Eklind (KD)
 Gerry Milton (SD)
 Olle Leijonborg (FL)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i socialnämnden

 Gun-Britt Grimsell (C)
 Margareta Thorstensson (C)
 Håkan Trygg (S)
 Margareta Carlsson (V)
 Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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7 – Val av arbetsutskott för Socialnämnden 
till och med första nämndsammanträdet 
2019 
(KS 18-957)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Socialnämndens behöver ha ett tillfälligt arbetsutskott för att kunna hantera individärenden på 
delegation från nämnden. Utskottet väljs fram till dess att första nämnden sammanträtt och kan 
utse ett eget.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter att ingå i tillfälligt arbetsutskott för socialnämnden 
till dess att nämnden sammanträtt och valt ett eget

 Johan Niklasson (C) - ordförande
 John Hägglöf (M) - vice ordförande
 Kjell Edlund (S)
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8 – Val av kommunalråd och oppositionsråd 
för mandatperioden 2019-2022 
(KS 18-1001)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen är den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid (mer än 40 %) ska ha benämningen kommunalråd, 
borgarråd, landstingsråd, oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

En sådan förtroendevald får tidigast väljas av fullmäktige vid första sammanträdet efter det att val 
av fullmäktige har hållits i hela landet.

I Lekebergs kommun finns tre kommunalråd och ett oppositionsråd

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

1. Kommunfullmäktige väljer följande till kommunalråd

 Wendla Thorstensson (C)
 Johan Niklasson (C)
 Berth Falk (S)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till oppositionsråd

 Håkan Söderman (M)
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9 – Val av partiföreträdare för mandat 
perioden 2018-2022 
(KS 18-992)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Partiföreträdararvode utgår till varje i kommunfullmäktige representerat parti men inte till de 
partier som har fasta arvoden på 40 % eller mer. Arvodet får inte delas på flera personer eller 
överlåtas till andra partier.

Partiföreträdaren är kommunens främsta kanal för spridning av information till partierna.

Partiföreträdare väljs av kommunfullmäktige på förslag från respektive partiers företrädare i 
fullmäktige. Personen ska vid valtillfället vara folkbokförd i Lekebergs kommun.

Partierna kan byta partiföreträdare under löpande mandatperiod efter val i fullmäktige. Vid byte av 
partiföreträdare, sker utbetalning av partiföreträdararvode till ny partiföreträdare från och med 
kommande månadsskifte efter val gjorts.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer följande till partiföreträdare

 Pia Frohman (MP)
 Elin Nilsson (L)
 Margareta Carlsson (V)
 Jonas Hansen (KD)
 Pernilla Marberg (SD)
 Kerstin Leijonborg (FL)
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10 – Val av valnämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-958)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Valnämnden består enligt kommunens reglemente av fem ledamöter och fem ersättare

Förslag till beslut

Valberedningens förslag  

Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i valnämnden

 Conny Boman (C) - ordförande
 Mait Edlund (S) - vice ordförande
 Jens Wååg (M) - 2:e vice ordförande
 Gun-Britt Grimsell (C)
 Gerry Milton (SD)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i valnämnden

 Henrik Hult (C)
 Leif Göransson (C)
 Jette Bergström (S)
 Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L)
 Inger Edlund (FL)
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11 – Val av krisledningsnämnd för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-959)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Krisledningsnämnd består enligt kommunens reglemente av fem ledamöter och fem ersättare

Förslag till beslut

Valberedningens förslag  

Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden

 Wendla Thorstensson (C)
 Håkan Söderman (M)
 Bert Falk (S)
 Johan Niklasson (C)
 Pernilla Marberg (SD)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i krisledningsnämnden

 Astrid Söderqvist (C)
 Annica Zetterholm (C)
 Kjell Edlund (S)
 Jonas Hansen (KD)
 Olle Leijonborg (FL)
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12 – Val av ledamöter och ersättare till 
Sydnärkes Miljönämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-960)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner har kommit överens om att fr.o.m. 2010-01-01 
tillsammans inrätta en gemensam nämnd kallad Sydnärkes miljönämnd för samverkan angående den 
samlade miljö- och hälsoskyddsverksamheten enligt nedan.

Laxå kommun är värdkommun och Sydnärkes miljönämnd ingår i Laxå kommuns politiska 
organisation.

Sydnärkes miljönämnd skall ha 9 ledamöter och 9 ersättare och utses enligt följande.

 Askersund kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare.
 Laxå kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare
 Lekebergs kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare.

I enlighet med reglerna i kommunallagen kan ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande komma 
från Askersunds, Laxå eller Lekebergs kommun men skall utses av Laxå kommun (värdkommunen).

 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag  

Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i Sydnärkes Miljönämnd

 Mikael Reinholldz (C) - föreslås som ordförande
 Linda Hallen (S)
 Gösta Persson (MP)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i Sydnärkes Miljönämnd

 Lisa Schneider (C)
 Jette Bergström (S)
 Ulrika Ingvarsson (KD)
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13 – Val av ledamöter och ersättare till 
Sydnärkes Byggnämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-961)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Askersunds, Laxå och Lekebergs kommuner har tillsammans inrättat en gemensam nämnd kallad 
Sydnärkes byggnämnd för samverkan angående den samlade miljö- och hälsoskyddsverksamheten 
enligt nedan.

Askersunds kommun är värdkommun och Sydnärkes miljönämnd ingår i Laxå kommuns politiska 
organisation.

Sydnärkes miljönämnd skall ha 9 ledamöter och 9 ersättare och utses enligt följande.

 Askersund kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare.
 Laxå kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare
 Lekebergs kommun föreslår 3 ledamöter och 3 ersättare.

I enlighet med reglerna i kommunallagen kan ordförande och 1:a och 2:a vice ordförande komma 
från Askersunds, Laxå eller Lekebergs kommun men skall utses av Askersunds kommun 
(värdkommunen).

Förslag till beslut

Valberedningens förslag  

Kommunfullmäktige väljer följande till ordinarie ledamöter i Sydnärkes Byggnämnd

 Lars Gunnar Forsberg (S) - föreslås som ordförande
 Lars Laurén (C)
 Britt Åhsling (M)

2. Kommunfullmäktige väljer följande till ersättare i Sydnärkes Byggnämnd

 Diana Olsén (C)
 Håkan Trygg (S)
 Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L)
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14 – Val av ledamöter till Sydnärkes 
kommunalförbund för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-979)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Sydnärkes 
kommunalförbund för mandatperioden 2018-2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

1. Kommunfullmäktige väljer Wendla Thorstensson (C) som ordinarie ledamot i Sydnärkes 
kommunalförbund  

2. Kommunfullmäktige väljer Håkan Söderman (M) som ersättare i Sydnärkes kommunalförbund  
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15 – Val av Revisor till Sydnärke 
kommunalförbund för tiden 1 januari 2019 
till och med granskningen av 
årsredovisningen för 2022 
(KS 18-980)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Revisor till Sydnärke kommunalförbund för tiden 1 januari 2019 till 
och med granskningen av årsredovisningen för 2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Gordana Sutic (V) till revisor för Sydnärke kommunalförbund
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16 – Val av ledamöter och ersättare till 
Sydnärkes IT-nämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-973)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Sydnärkes IT-nämnd för 
mandatperioden 2018-2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

1. Kommunfullmäktige väljer Wendla Thorstensson (C) som ordinarie ledamot i Sydnärkes IT-
nämnd  

2. Kommunfullmäktige väljer Tobias Ander (M) som ersättare i Sydnärkes IT-nämnd 
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17 – Val av ordförande och vice ordförande 
till Sydnärkes IT-nämnd 
(KS 18-839)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd.

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet rotera 
enligt följande ordning årligen:

Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.

Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning motsvarande 
ett steg i ordningen.

Eftersom Askersunds kommun varit ordförande och Hallsbergs kommun varit vice ordförande 
under 2018 ska Hallsbergs kommun inneha till ordförandeskapet och Laxå kommun vice 
ordförandeskapet för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo 
Rudolfsson, Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd
 §143 KSAU Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd
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18 – Val av ledamöter och ersättare till 
Gemensam överförmyndarnämnd för 
Sydnärke för mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-975)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Gemensam 
överförmyndarnämnd för Sydnärke för mandatperioden 2018-2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. väljer Jette Bergström (S) som ordinarie ledamot i Gemensam överförmyndarnämnd för Sydnärke

2. väljer John Hägglöf (M) som ersättare i Gemensam överförmyndarnämnd för Sydnärke
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19 – Val av ledamöter och ersättare till 
gemensam nämnd för taxe- och 
avgiftsfrågor inom vård- och 
omsorgsområdet för mandatperiod 2018-
2022 
(KS 18-974)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till gemensam nämnd för 
taxe- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet för mandatperiod 2018-2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. väljer Johan Niklasson (C) som ordinarie ledamot i gemensam nämnd för taxe- och avgiftsfrågor 
inom vård- och omsorgsområdet

2. väljer John Hägglöf (M) som ersättare i gemensam nämnd för taxe- och avgiftsfrågor inom vård- 
och omsorgsområdet
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20 – Val av ledamöter och ersättare till 
Sydnärkes lönenämnd för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-972)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till gemensam nämnd 
för Sydnärkes lönenämnd för mandatperiod 2018-2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. väljer Wendla Thorstensson (C) som ordinarie ledamot i Sydnärkes lönenämnd

2. väljer Håkan Söderman (M) som ersättare i Sydnärkes lönenämnd
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21 – Val av ledamöter och ersättare till 
Gemensam nämnd för företagshälsovård 
samt tolk- och översättarservice för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-976)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare till gemensam nämnd 
för Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice mandatperiod 2018-
2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Berth Falk (S) som ordinarie ledamot i Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice

2. Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L)som ersättare i Gemensam nämnd för företagshälsovård samt 
tolk- och översättarservice
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22 – Val av ledamöter och ersättare till 
Sydnärkegruppen för mandatperioden 
2018-2022 
(KS 18-981)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare till Sydnärkegruppen

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. väljer Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M) som ordinarie ledamöter 
i Sydnärkegruppen

2. väljer Berth Falk (S) och Jonas Hansen (KD) som ersättare i Sydnärkegruppen
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23 – Val av ledamöter till Lekebergs 
Kommunala Holdingbolag AB för tiden från 
och med bolagsstämma 2019 till och med 
bolagsstämma 2023 
(KS 18-982)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse styrelse för Lekebergs kommunala holdingbolag 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. Fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022 

2. väljer följande till ledamöter i styrelsen för Lekebergs kommunala holdingbolag

 Wendla Thorstensson (C) - ordförande
 Berth Falk (S) - vice ordförande
 Håkan Söderman (M) - andre vice ordförande
 Johan Niklasson (C)
 Kerstin Leijonborg (FL)
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24 – Val av Ombud till Lekebergs 
Kommunala Holding AB bolagsstämma 
(KS 18-985)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Ombud till Lekebergs Kommunala Holding AB bolagsstämma

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Mikael Bergdahl (S) till Ombud till Lekebergs Kommunala Holding AB bolagsstämma

2. Britt Åhsling (M) till ersättare till Lekebergs Kommunala Holding AB bolagsstämma
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25 – Val av ledamöter till Lekebergs 
Bostäder AB för tiden från och med 
bolagsstämma 2019 till och med 
bolagsstämma 2023 
(KS 18-983)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse styrelse för Lekebergs Bostäder AB

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. Fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022 

2. väljer följande till ledamöter i styrelsen för  Lekebergs Bostäder AB

 Henrik Hult (C) -  ordförande
 Kjell Edlund (S) - vice ordförande
 Göran Pettersson (KD) - 2:e vice ordförande
 Mikael Reinholdz (C)
 Gerry Milton (SD)
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26 – Val av Ombud till Lekebergs Bostäders 
AB bolagsstämma 
(KS 18-1003)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Ombud till Lekebergs bostäder AB:s bolagsstämma

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till Ombud till Lekebergs Bostäders AB bolagsstämma

2. Anders Wallbom (M) till ersättare till Lekebergs Bostäders AB bolagsstämma
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27 – Val av ledamöter till Lekebergs 
Kommunfastigheter AB för tiden från och 
med bolagsstämma 2019 till och med 
bolagsstämma 2023 
(KS 18-984)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse styrelse för Lekebergs Kommunfastigheter AB

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige

1. Fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022 

2. väljer följande till ledamöter i styrelsen för  Lekebergs Kommunfastigheter AB

 Henrik Hult (C) -  ordförande
 Kjell Edlund (S) - vice ordförande
 Göran Pettersson (KD) - 2:e vice ordförande
 Mikael Reinholdz (C)
 Gerry Milton (SD)
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28 – Val av Ombud till Lekebergs 
Kommunfastigheters AB bolagsstämma 
(KS 18-1002)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Ombud till Lekebergs kommunfastigheter AB:s bolagsstämma

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till Ombud till Lekebergs Kommunfastigheter AB bolagsstämma

2. Anders Wallbom (M) till ersättare till Lekebergs Kommunfastigheter AB bolagsstämma
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29 – Val av Lekmannarevisorer till 
Lekebergs kommunala Holdingbolag AB, 
Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB för tiden 1 jan 2019 
till och med granskningen av 
årsredovisningen för 2022 
(KS 18-988)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse lekmannarevisorer för de helägda kommunala bolagen

Förslag till beslut

 Valberedningens förslag:

1. Kommunfullmäktige väljer följande till ledamöter i lekmannarevisionen

1. Åsa Ek (M) - ordförande
2. Kent Runesson (C) - vice ordförande
3. Birgitta Hultin (S)
4. Jane Andersson(S)
5. Bo Ihrstedt (FL)

Sida 31 av 182



Kallelse 2018-12-17

30 – Val av Ombud till Kommuninvests 
årsstämma 
(KS 18-993)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse ombud till Kommuninvest årsstämma

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till ombud på Kommuninvests årsstämma

2. Håkan Söderman (M) till ersättare på Kommuninvests årsstämma
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31 – Val av representanter 
Samordningsförbundet för Finsam Lekeberg 
och Örebro 
(KS 18-999)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse representanter i Samordningsförbundet för Finsam Lekeberg och 
Örebro

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Kjell Edlund (S) till representant i Samordningsförbundet för Finsam Lekeberg och Örebro

2. John Hägglöf (M) till ersättare i Samordningsförbundet för Finsam Lekeberg och Örebro
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32 – Val av ledamöter och ersättare till 
styrelsen för Nerikes Brandkår för 
mandatperioden 2018-2022 
(KS 18-977)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse ledamöter till styrelsen för Nerikes Brandkår

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Lennart M Pettersson (S) till ledamot i styrelsen för Nerikes Brandkår

2. Göran Persson (MP) till ersättare i styrelsen för Nerikes Brandkår
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33 – Val av Revisor till kommunalförbundet 
Nerikes Brandkår för tiden 1 januari 2019 
till och med granskningen av 
årsredovisningen för 2022 
(KS 18-978)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Revisor till kommunalförbundet Nerikes Brandkår för tiden 1 
januari 2019 till och med granskningen av årsredovisningen för 2022

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Gordana Sutic (V) till revisor för kommunalförbundet Nerikes Brandkår
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34 – Val av representanter i styrelsen för 
Vätternvatten AB för tiden från och med 
bolagsstämma 2019 till och med 
bolagsstämma 2023. 
(KS 18-989)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse ledamöter till styrelsen för Vätternvatten AB för tiden från och med 
bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till ledamot i styrelsen för Vätternvatten AB för tiden från och med 
bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023

2. Håkan Söderman (M) till ersättare i styrelsen för Vätternvatten AB för tiden från och med 
bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023
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35 – Val av Representant i ägarsamråd och 
stämmombud för Vätternvatten AB 
(KS 18-990)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Representant i ägarsamråd och stämmoombud för Vätternvatten 
AB

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Berth Falk (S) till representant i ägarsamrådet för Vätternvatten AB

2. Berth Falk (S) till stämmoombud för Vätternvatten AB 

3.  John Hägglöf (M) till ersättare för stämmoombud till Vätternvatten AB
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36 – Val av Huvudmän till Lekebergs 
Sparbank från och med sparbanksstämman 
2019 
(KS 18-996)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En huvudman får inte vara anställd, styrelseledamot, ersättare, revisor eller revisorssuppleant i 
annat kreditinstitut än koncernen Swedbank AB. Ej heller får anställd i sparbanken var huvudman. 
Huvudman skall vara bosatt inom sparbankens verksamhetsområde. (I Lekebergs kommun samt 
Vintrosa och Garphyttan).

Samtliga huvudmän ska vara insättare i sparbanken.

Huvudman utses för en tid av fyra år, räknat från ordinarie sparbanksstämma till och med aktuell 
ordinarie sparbanksstämma.

Val av samtliga de huvudmän som utses av kommunal valkorporation skall företas vart fjärde år och 
avse en period av fyra år.

Varje år skall företas val avseende en fjärdedel av de huvudmän som utses av huvudmännen.

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer följande till huvudmän i Lekebergs sparbank

1. Conny Pettersson (C)
2. Liselotte Lauren (C)
3. Per Olof Granh (C)
4. Leif Göransson (C)
5. Lennart M Pettersson (S)
6. Kjell Edlund(S)
7. Jette Bergström(S)
8. Håkan Söderman (M)
9. Åsa Ek (M)
10. Jonas Hansen KD
11. Gerry Milton (SD)
12. Kerstin Larsson (FL)
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37 – Val av representant till ägarråd och 
stämmombud för Inera AB 
(KS 18-991)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse Representant i ägarsamråd och stämmoombud för Inera AB

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Johan Niklasson (C) till representant i ägarrådet för Inera AB

2. Johan Niklasson (C)  till stämmoombud för Inera AB 

3.  John Hägglöf (M) till ersättare för stämmoombud till Inera AB
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38 – Val av Ombud till förenade 
Småkommuners Försäkrings AB (FSFAB) 
(KS 18-994)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse ombud till förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSFAB)

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till ombud för förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSFAB)

2. Håkan Söderman (M) till ersättare för ombud till förenade Småkommuners Försäkrings AB 
(FSFAB)
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39 – Val av Ombud till Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB boladsstämma 
(KS 18-995)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse ombud till  Kommunassurans Syd Försäkrings AB bolagsstämma

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) till ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB bolagsstämma

2. Håkan Söderman (M) till ersättare för ombud till Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
bolagsstämma
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40 – val av Gode män enligt 
Fastighetsbildningslagen för 
tätortsförhållanden och jord- och 
skogsbruksfrågor 
(KS 18-997)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har att utse gode män enligt Fastighetsbildningslagen för tätortsförhållanden 
och jord- och skogsbruksfrågor

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer Leif Göransson (C) och Britt Åhsling (M) till gode män enligt 
Fastighetsbildningslagen för tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor
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41 – Val av Ombud till Småkom 
(KS 18-1013)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
SMÅKOM - Ett nationellt nätverk för små kommuner som vill förändra

De till befolkningen mindre kommunerna i Sverige – ytmässigt tillhör denna kommungrupp de 
största kommunerna Sverige har – har sedan 1989 samverkat i ett nationellt nätverk – SmåKom – 
för att bättre kunna hävda sina intressen och föra en dialog om små kommuners angelägenheter 
med myndigheter, regering och riksdag. SmåKom har för närvarande (april 2018) drygt 70 
medlemmar. 

SmåKom  anordnar varje vår en rikskonferens, som arrangeras i olika kommuner. Kommunernas 
ledande politiker och tjänstemän träffas på de nationella konferenserna. SmåKom har sin 
föreningsstämma i samband med rikskonferensen.

I slutet av november varje år anordnas också ett höstmöte i Stockholm. Där antas nästkommande 
års verksamhetsplan och budget.

De frågor som SmåKom drivit mest aktivt under åren är

 de regionala fördelnings- och utvecklingsfrågorna
 utformningen av skatteutjämningssystemet
 den statliga regionalpolitiken
 byggandet i gles miljö
 landsortsregionernas krav på en bra offentlig service
 IT-utbyggnaden och andra stora kommunikationsfrågor
 de mindre kommunernas miljö- och demokratifrågor
 strandskyddsfrågan
 frågan om polisverksamheten på landsbygden
 bankfrågorna och landsbygdens finansiella infrastruktur
 offentlig upphandling och rättvisa villkor för även små företag.

SmåKoms arbete samordnas av en styrelse med sju ordinarie medlemmar. 

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

Kommunfullmäktige väljer

1. Wendla Thorstensson (C) som ombud till Småkom

2. Håkan Söderman (M) som ersättare för ombud till Småkom
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42 – Bestämmande av den ordning i vilken 
ersättarna i kommunstyrelsen och övriga 
nämnder ska inkallas till tjänstgöring 
(KS 18-1000)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde 
oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får 
en ersättare, som inställer sig under pågående sammanträde, träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer inträdesordningen för ersättare i nämnderna enligt följande

1. Centerpartiet - C, S, MP, M, KD, L, V, FL, SD

2. Socialdemokraterna - S, C, V, MP, M, KD, L, FL, SD

3 Moderaterna - M, KD, MP, L, C, S, V

4. Kristdemokraterna -  KD, L, MP, M, V, C, S

5. Liberalerna - Ingen lista

6. Miljöpartiet - MP, L, M, KD, C, S, V

7. Framtidspartiet - Ingen lista

8. Vänsterpartiet - V, MP, L, KD, M, S, C

9. Sverigedemokraterna - SD, FL, M, KD, L, S, MP, C, V
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43 – Enkla frågor och interpellationer Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor

En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast en dag före den sammanträdesdag, då den ska 
ställas. 

Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När en fråga besvaras, får bara den som ställer 
frågan och den som svarar delta i överläggningen. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Interpellationer

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast fem dagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 
som ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det 
sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt eller tillföras protokollet om den besvaras vid 
sammanträdet, där den väckts. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid 
visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 § 
kommunallagen, får interpellationen riktas till ordföranden i företagets styrelse. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då interpellationen 
behandlas bara om ersättaren tjänstgör också vid det tillfället. 
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44 – Enkel fråga angående flora och bregott i 
skolorna 
(KS 18-945)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En enkel fråga har ställts av Jonas Hansen (KD) till Wendla Thorstensson (C).

Beslutsunderlag
 Enkel fråga till Kommunfullmäktige - Angående att skolorna börjat servera flora istället för 

bregott
 Svar på frågan från förskolorna i Lekebergs kommun angående smörgåspålägg

Sida 46 av 182



Kallelse 2018-12-17

45 – Interpellation från Framtidspartiet 
gällande skolbygget 
(KS 18-1007)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En interpellation har inkommit från Kerstin Leijonborg (FL) och den är ställd till Wendla 
Thorstensson (C), kommunstyrelsens ordförande

Beslutsunderlag
 Interpellation från Framtidspartiet gällande Skolbygge 130 mkr 2018
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46 – Information från revisorerna Föredragande Birgitta Hultin 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna

Beslutsunderlag
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildningsnämndens arbete mot 

kränkande behandling
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan
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47 – Lekebergs kommuns miljöpolicy 
(KS 15-576)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunen har 2016-02-29 antagit en miljöpolicy för perioden 2016-2021. I samband med att 
kommunen arbete med att miljödiplomera sig fortgår behöver miljöpolicyn uppdateras för att 
uppfylla kraven i standarden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar reviderad Miljöpolicy för Lekebergs kommun

Beslutsunderlag
 Miljöpolicy för Lekebergs kommun
 §186 KS Lekebergs kommuns miljöpolicy
 §148 KSAU Lekebergs kommuns miljöpolicy
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48 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 
(KS 18-517)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 5 maj, 
2018. Ärendet återremitterades dock av kommunstyrelsen den 11 september, 2018 på grund av 
bristfällig redovisning. Ärendet behandlades därefter återigen av socialnämnden på sammanträde 
12 november, 2018. Redovisningen har kompletterats med uppgifter om orsak till varför inte 
besluten verkställts och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för åtgärder för att 
verkställa besluten och samt när beslutet tog.

Ej verkställda beslut:

Anledning:

 Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL Resursbrist och svårighet att matcha 
behovet.

 Beslutsdatum 2017-05-26
 Fortsätter att söka lämplig kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018
 §146 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018
 Tjänsteskrivelse SON - Rapportering av ej verkställda beslut
 Tjänsteskrivelse SON - Kompletterad rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS till IVO 

kvartal 1, 2018
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 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 
2018

 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018
 §71 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018
 §184 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018
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49 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 
(KS 18-920)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut:

 Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL
 Resursbrist och svårighet att matcha behovet.
 Beslutsdatum 2017-05-26
 Tidigare föreslagen kontaktperson bedömdes som ej lämplig.
 Fortsätter att söka lämplig kontaktperson.

 Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt 4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL 
 Tidskrävande att hitta lämplig  familj för uppdraget
 Beslutsdatum 2018-06-11
 Pågår nu utredning av kontaktfamilj.

 Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder  till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL 
öppenvården

 Beslutsdatum 2018-06-13 .
 Personalomsättning inom IFO samt längre perioder av sjukfrånvaro
 Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04,
 se under rubriken verkställda beslut nedan.

 Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL 
öppenvården  

 Personalomsättning inom IFO samt längre perioder av sjukfrånvaro.
 Beslutsdatum 2018-06-13 
 Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 

kap 7§ SoL bostad,
 Resursbrist av permanent
 står fortsatt i kö

Verkställda Beslut:
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 Beslut fattat 2018-03-14
 verkställdes 2018-06-29
 om permanent bostad för person född -73 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

 Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL
 Beslutsdatum 2018-06-13
 Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04

Ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 12 
november, 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Beslutsunderlag
 §147 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018
 §72 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018
 §185 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018
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50 – Meddelanden 
Lista på meddelanden

 KS 18-7-8 - Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2018-11-16
 KS 18-11-4 - Sammanträdesprotokoll - Lekebergsbostäder AB 2018-10-01

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna
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Tjänsteskrivelse 2018-11-21 1 (1)

Dnr: KS 14-466

   

Tjänsteskrivelse – Revidering av allmänt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun

Ärendebeskrivning
En översyn av det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun har gjorts på uppdrag av politiken. Reglementet har 
kompletterats med krisledningsnämndens sammansättning och reviderats utifrån 
rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. 

Reglementet har även uppdaterats utifrån förändringar i den nya kommunallagen 
som trädde i kraft 1 januari 2018 samt ny förvaltningslag från 1 juli 2018.

Alla föreslagna ändringar av reglementet är markerade i det framtagna förslaget.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revideringen av Allmänt reglemente för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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1 Allmänt reglemente

1 § - Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Krisledningsnämnd 5 5

Socialnämnden 9 5

Sydnärkes IT-nämnd 1 1

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

Sydnärkes överförmyndarnämnd4 1 1

Taxe- och avgiftsnämnden för Askersund, Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg och Degerfors5

1 1

Valnämnden 5 5

2 § - Ansvar och samverkan 
I reglementen för respektive styrelse/nämnd anges dess ansvarsområden och 
specifika uppgifter. 

Sydnärkes IT-nämnd är en gemensam nämnd för flera kommuner i Sydnärke och har 
eget reglemente antaget av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. Det 
allmänna reglementet gäller även Sydnärke IT-nämnd så vidare inte annat står skrivet 
i deras eget reglemente.

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

• de mål, riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige anvisar,
• de föreskrifter som finns i lagar eller förordningar,

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,
• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 

och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Kumla kommun
5 Värdkommun Hallsbergs kommun
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• att yttra sig över motioner och framställningar samt fullgöra de uppgifter i 
övrigt som fullmäktige kan ålägga,

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 
• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget

3 § - Frågor att beakta
Kommunstyrelsen/nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighet, 
integrations-, och folkhälsofrågor, liksom intentionerna i FN:s barnkonvention. 

4 § - Samråd
Innan styrelsen/nämnden beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd. Detsamma gäller i förhållande 
till kommunalförbund eller gemensam nämnd, där kommunen är medlem.

5 § - Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Styrelsen får från andra nämnder begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnd ska till kommunstyrelsen, på det sätt som styrelsen föreskriver, skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas, hur måluppfyllelsen ser ut och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnd ska härutöver på eget initiativ 
rapportera avvikelser av betydelse.

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente. 

6 § - Behörighet
Med undantag för de frågor som rör Kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
kommunens förvaltning och bestämmelserna i detta reglemente, företräder 
nämnden inom sina verksamhetsområden kommunen, med rätt att föra kommunens 
talan i mål och ärenden. 

7 § - Arbetsutskott
Kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden ska inrätta 
arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver beredas inför 
styrelsens/nämndens sammanträden. Kommunstyrelsen ska också inrätta ett 
folkhälsoutskott.

8 § - Förvaltningsorganisationen
Med beaktande av de övergripande principer kommunfullmäktige kan ha fastställt, 
beslutar kommunstyrelsen om kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen kan bemyndiga nämnd att inom de riktlinjer styrelsen anger själv 
besluta om sin tjänstemannaorganisation.

9 § - Anställningsmyndighet
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet, och får delegera anställningsansvaret till 
nämnd. 
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10 § - MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 
fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.

Uppkommer vid förhandling enligt första stycket tvist om tolkning eller tillämpning av 
MBL, ska frågan underställas kommunens personalchef innan förhandlingen slutförs.

11 § - Löne- och personalpolitik
Kommunens personalpolitik ska vara sammanhållen. Därför ska kommunstyrelsen 
handha övergripande, strategiska och policyskapande personalfrågor och utforma de 
riktlinjer som nämnderna har att följa i sådana ärenden. 

12 § - Avtal
Styrelse/nämnd får teckna avtal som behövs för verksamheten. 

Är avtalet av stor ekonomisk eller principiell betydelse, ska nämnd före 
avtalstecknande inhämta kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges 
godkännande, beroende på ärendets art.

13 § - Korrekt lagtillämpning
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess verksamhet i alla avseenden 
motsvarar de krav som uttrycks i offentligrättsliga regelverk, av bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. 

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse 
dataskyddsombud.

14 § - Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
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15 § - Tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat förhinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde 
har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

16 § - Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får inte delta i besluten.

Förtroendevalda får efter beslut i styrelse/nämnd/utskott besluta att en ledamot 
från annan nämnd/styrelse i kommunen som inte är ledamot eller ersättare i den 
berörda nämnden/utskottet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommundirektören har, om inte kommunstyrelsen i visst ärende beslutat annat, rätt 
att delta i styrelsens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men 
får inte delta i beslutet.

Förvaltningschef har, om inte nämnden i visst ärende beslutat annat, rätt att delta i 
nämndens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men får inte 
delta i beslutet.

17 § - Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar 
ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats 
in.

18 § - Ersättare för ordförande
Om varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

19 § - Tidpunkt för sammanträden
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller 
ordförande anser att det behövs.

20 § - Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen kan ha den tekniska utformning (e-post, etc.) som 
styrelsen/nämnden bestämmer.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än sju dagar.

När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

21 § - Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

22 § - Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

23 § - Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef

24 § - Undertecknande av handlingar
Avtal, liksom andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen/nämnden, 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av ansvarig chef. Övriga handlingar 
undertecknas av den tjänsteman som enligt delegationsregler eller arbetsordning 
ansvarar för ärendet.
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2 Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och vad som 
stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för kommunstyrelsen följande.

1 § - Ledningsfunktionen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt 
utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska 
ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och 
har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2 § - Leda och samordna
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att inom kommunen, och i 
förekommande fall även inom koncernen, leda och samordna bl.a.;

• utvecklingen av den kommunala demokratin,
• personalpolitiken,
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
• mark och bostadspolitiken och därvid se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

• trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
• informationsverksamheten,
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
• frågor som rör regional samverkan och regional utveckling
• utvecklingen av brukarinflytande,

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa;

• miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 
• energiplaneringen och främja energihushållning
• socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
• den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- 

och sjukvård,
• förskoleverksamheten och skolväsendet och verka för att skollagstiftningens 

mål kan uppfyllas,
• fritids och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen.

3 § - Styrfunktion
l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;
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• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

• ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

• utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
av 4 §,

• tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 
underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

4 § - Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:

Kommunfullmäktige är oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion förbehållet ärenden avseende

• åligganden enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen,
• mål och riktlinjer för verksamheten i företagen samt grundläggande 

ägardirektiv,
• kapitaltillskott till företag,
• grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och 

lekmannarevisorer, samtliga med eventuella suppleanter,
• ansvarsfrihet i aktiebolag eller motsvarande i stiftelse eller anmärkning mot 

styrelse, styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag eller 
motsvarande i stiftelse,

• förvärv eller bildande av företag eller annat företagsengagemang,
• frivillig likvidation av företag
• fusion av företag,
• försäljning av företag, del av företag eller företags rörelse,
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i företag,
• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall
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Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

5 § - Ekonomisk förvaltning
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid 
följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

I uppdraget ingår att verka för finansiell samordning inom den kommunala 
koncernen.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att: 

• underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom, 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
• Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning enligt lagen om 
kommunal redovisning.

6 § - Personalpolitik
Kommunstyrelsen har hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att

• med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt 
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 
förhandlingsrätt utom vad gäller 11 14 §§ och 38 § lagen om 
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden,

• besluta om stridsåtgärd,
• avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare,

• lämna uppdrag som avses i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter  
• anställa och entlediga kommundirektör och förvaltningschefer,
• besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

nämnd på området,
• besluta i fråga om avtalsförsäkringar, utöver vad som överlåtits till 

gemensam nämnd på området.

7 § - Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Kommunstyrelsens utgör krisledningsnämnd enligt lag (2006:544) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap. 
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Kommunstyrelsen får i egenskap av krisledningsnämnd från övriga nämnder i 
kommunen vid extraordinär händelse överta hela eller delar av deras 
verksamhetsområden. Detaljer kring detta finns i det särskilda reglementet för 
krisledningsnämnden.   

8 § - Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar; 

• för teknisk försörjning och lokalsamordning. Kommunstyrelsen fullgör också 
de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 1978:234 om nämnder för vissa 
trafikfrågor.

• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:
o ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker 

och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar och liknande anläggningar,

o ansvara för drift av förråd och verkstad och kommunens maskin- och 
fordonspark,

• ansvara för framtagande av förslag till allmänna bestämmelser för brukande 
av kommunens va-anläggningar och verksamhetsområde samt taxor, avgifter 
och andra leveransvillkor,

• vara kommunal väghållningsmyndighet och besluta om kommunala bidrag till 
enskild väghållning och vägföreningar samt

• utföra lokalvård i kommunens lokaler och anläggningar, på beställning av de 
verksamheter som brukar lokalerna,

• ansvara för kommunens kostproduktion 
• ansvara för upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål,

I ansvaret för trafikuppgifter ligger särskilt att fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 
§ lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor samt att ha hand om lokala 
trafiksäkerhetsarbetet.

9 § - Arbetsmarknadsfrågor
Kommunstyrelsen är kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppgiften ingår att vara 
arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag (1944:475) samt att svara för kommunens 
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder.

10 § - Mottagning av nyanlända
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
nyanlända invandrare.

11 § - Näringsliv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. 

12 § - Turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens turismfrågor.

13 § - Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.
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Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen,

Kommunstyrelsen är ansvarig för skötseln av naturvårdsområden och kommunens 
skogar.

Kommunstyrelsen ska vidare bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 
jämförliga med dessa.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

Kommunstyrelsen handhar de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som 
inte uppdragits åt annan nämnd.

14 § - Delegering från kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit, 

• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
• namnsättning av gator, vägar, etc.
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

• överlåtelse och förvärv av fastighet inom 20 prisbasbelopp och inte avser 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

• Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får också besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger 
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• Fatta beslut inom ramen för den ägarstyrningsfunktion rörande kommunal 
företag som enligt ovan ingår i kommunstyrelsens förvaltningsfunktion.
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3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

1 § - Det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  Det offentliga 
skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den 
kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för invandrare. Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, samt de särskilda 
utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det 
offentliga skolväsendet.

2 § - Kultur- och fritidsverksamhet, m.m.
Nämnden är vidare kommunens förvaltande och verkställande organ inom kultur- 
och fritidsområdet. 

Nämnden har därvid till uppgift att i den mån författning eller beslut av 
kommunfullmäktige inte föreskriver annat,

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 
framföra sina synpunkter.

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

offentliga platser. Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra 
bebyggelseområden. l samråd med berörda förvaltningar besluta om 
placering av verk som ingår i kommunens konstsamling samt anskaffa 
konstverk till kommunens förvaltningar.

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur- och föreningsledarstipendier.

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

3 § – Kommunalt informations/-aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.
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4 Reglemente för socialnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden följande.

1 § - Vård- och omsorg
Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de 
människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av 
sådana insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

2 § - Socialtjänst 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. 

Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som 
enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd 
eller annars åligger kommunen avseende mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar

3 § - Stöd och service funktionshindrade
Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

4 § - Övrigt
Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:

 färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget
 kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

budgetrådgivning
 familjerätt
 Utredningar och beslut enligt alkohollagen. Nämnden är också remissinstans 

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

 yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen
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5 Reglemente för valnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för valnämnden följande.

1 § - Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

2 § - Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det administrativa stöd som behövs.
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1 Allmänt reglemente

1.1 Nämndernas sammansättning
Kommunen uppgifter handhas under kommunfullmäktige av kommunstyrelse och 
nämnder enligt följande:

ledamöter ersättare

Kommunstyrelsen 13 6

Kultur- och bildningsnämnden 9 5

Socialnämnden 9 5

Sydnärkes byggnämnd1 3 3

Sydnärkes miljönämnd2 3 3

Sydnärkes lönenämnd3 1 1

Taxe- och avgiftsnämnden för Askersund, Hallsberg, Kumla, 
Laxå, Lekeberg och Degerfors4

1 1

Sydnärkes överförmyndarnämnd5 1 1

Sydnärkes IT-nämnd6 1 1

Valnämnden 5 5

Krisledningsnämnd 5 5

1.2 Ansvar och samverkan 
I reglementen för respektive styrelse/nämnd anges dess ansvarsområden och 
specifika uppgifter. 

Sydnärkes IT-nämnd är en gemensam nämnd för flera kommuner i Sydnärke och har 
eget reglemente antaget av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. Det 
allmänna reglementet gäller även Sydnärke IT-nämnd så vidare inte annat står skrivet 
i deras eget reglemente.

Styrelse/nämnd ska härutöver se till att verksamheten bedrivs enligt

• de mål, riktlinjer och ramar som kommunfullmäktige anvisar,
• de föreskrifter som finns i lagar eller förordningar,

ingångna avtal samt
• bestämmelser och avgränsningar i detta reglemente

Styrelsen/nämnden svarar inom sina respektive ansvarsområden för: 

• uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete,
• berednings- och planeringsuppgifter åt kommunfullmäktige, varvid samråd 

och samverkan med andra nämnder ska eftersträvas i ärenden som berör 
mer än den egna nämnden,

1 Värdkommun Askersunds kommun
2 Värdkommun Laxå kommun
3 Värdkommun Kumla kommun
4 Värdkommun Hallsbergs kommun
5 Värdkommun Kumla kommun 
6 Värdkommun Lekebergs kommun

Sida 78 av 182



Reglemente 5 (23)

• att yttra sig över motioner och framställningar samt fullgöra de uppgifter i 
övrigt som fullmäktige kan ålägga,

• att den interna kontrollen är tillräcklig, 
• att allmänheten lämnas information, råd och upplysningar, samt 
• att verksamheten bedrivs inom tilldelad budget

1.3 Ordförande 
Det åligger ordföranden 

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i 

styrelsen/nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsen ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 

4. representera styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt 
fall

1.4 Presidium
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att 
planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

1.5 Ersättare för ordförande och vice ordförande 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot 
i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om 
ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt

1.6 Kommunal- och oppositionsråd 
Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige kommunalråd och 
oppositionsråd. 

Av kommunalråden ska ett vara kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunalrådens ansvarsområden.
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1.7 Frågor att beakta
Kommunstyrelsen/nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, tillgänglighet, 
integrations-, och folkhälsofrågor, liksom intentionerna i FN:s barnkonvention. 

1.8 Samråd
Innan styrelsen/nämnden beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar 
eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd. Detsamma gäller i förhållande 
till kommunalförbund eller gemensam nämnd, där kommunen är medlem.

1.9 Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Styrelsen får från andra nämnder begära in de yttranden och 
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

Nämnd ska till kommunstyrelsen, på det sätt som styrelsen föreskriver, skriftligen 
rapportera hur verksamheten utvecklas, hur måluppfyllelsen ser ut och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Nämnd ska härutöver på eget initiativ 
rapportera avvikelser av betydelse.

Kommunstyrelsens särskilda uppdrag beskrivs närmare i styrelsens reglemente, kap 
2. 

1.10 Uppgifter vid beredskap eller extraordinär händelse
Krisledningsnämnden väljs av kommunfullmäktige och ska fullgöra uppgifter under 
extraordinära händelser i fredstid enligt lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Krisledningsnämnden får från övriga nämnder i kommunen vid extraordinär händelse 
överta hela eller delar av deras verksamhetsområden. Detaljer kring detta finns i det 
särskilda reglementet för krisledningsnämnden.   

1.11 Behörighet
Med undantag för de frågor som rör kommunstyrelsens övergripande ansvar för 
kommunens förvaltning och bestämmelserna i detta reglemente, företräder 
nämnden inom sina verksamhetsområden kommunen, med rätt att föra kommunens 
talan i mål och ärenden. 

1.12 Arbetsutskott
Kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden ska inrätta 
arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver beredas inför 
styrelsens/nämndens sammanträden. Kommunstyrelsen ska också inrätta ett 
folkhälsoutskott.

Arbetsutskottets antal ledamöter och ersättare beslutar respektive styrelse/nämnd 
om. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. Inom ett utskott 
väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland utskottets 
ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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Om ersättare är valda ska ersättaren närvara vid utskottets sammanträden endast 
om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den 
av styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt 
val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 
hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara 
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de 
ärenden som ska behandlas. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid utskottssammanträde 
ska protokoll föras i de delar där utskottet ej enbart bereder ett ärende inför beslut i 
styrelsen/nämnden. De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet 
bör beredas av utskottet om beredning behövs. 

Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana 
ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Förvaltningsorganisationen

Med beaktande av de övergripande principer kommunfullmäktige kan ha fastställt, 
beslutar kommunstyrelsen om kommunens förvaltningsorganisation.

Kommunstyrelsen kan bemyndiga nämnd att inom de riktlinjer styrelsen anger själv 
besluta om sin tjänstepersonsorganisation.

9 § - Anställningsmyndighet

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet, och får delegera anställningsansvaret till 
nämnd. 

1.13 Personalansvar 
Respektive styrelse/nämnd är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning 
med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Styrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i kap 2.7 i 
detta reglemente.

1.14  MBL-förhandlingar 
Informationsskyldighet enligt 19 § och förhandlingsskyldighet enligt 11-14 och 38 §§ 
lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska fullgöras vid den nämnd som 
slutligt får besluta i frågan enligt kommunens regler. Ska frågan slutligt avgöras av 
fullmäktige, ska förhandlingsskyldigheten fullgöras vid den nämnd där berörda 
arbetstagare är anställda, innan nämnden beslutar om sitt förslag i ärendet.

Uppkommer vid förhandling enligt första stycket tvist om tolkning eller tillämpning av 
MBL, ska frågan underställas kommunens personalchef innan förhandlingen slutförs.

11 § - Löne- och personalpolitik
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Kommunens personalpolitik ska vara sammanhållen. Därför ska kommunstyrelsen 
handha övergripande, strategiska och policyskapande personalfrågor och utforma de 
riktlinjer som nämnderna har att följa i sådana ärenden. 

1.15 Undertecknade av handlingar 
Styrelse/nämnd får teckna avtal som behövs för verksamheten. 

Är avtalet av stor ekonomisk eller principiell betydelse, ska nämnd före 
avtalstecknande inhämta kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges 
godkännande, beroende på ärendets art.

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteperson att enligt 
av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på 
styrelsens/nämndens vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill

1.16 Korrekt lagtillämpning
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess verksamhet i alla avseenden 
motsvarar de krav som uttrycks i offentligrättsliga regelverk, av bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen 
inom sina respektive ansvarsområden.

1.17 Personuppgifter
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som 
angivits i kommunens/nämnds registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. 

Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska utse 
dataskyddsombud.

1.18 Förhinder - Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som på uppdrag av 
ordförande kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra och som 
inte redan kallats in.  

1.19 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta 
i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock 
alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna 
därigenom påverkas, får en ersättare, som inställer sig under pågående 
sammanträde, träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

1.20 Avbruten tjänstgöring
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat förhinder än jäv, får åter tjänstgöra endast om ersättarens inträde 
har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

1.21 Närvaro- och yttranderätt
En icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande, liksom dess förste och andra vice ordförande, har 
rätt att närvara vid nämndernas sammanträden, att delta i överläggningarna och att 
få sin mening antecknad till protokollet, men får inte delta i besluten.

Förtroendevalda får efter beslut i styrelse/nämnd/utskott besluta att en ledamot från 
annan nämnd/styrelse i kommunen som inte är ledamot eller ersättare i den berörda 
nämnden/utskottet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
i protokollet, men får inte delta i beslutet.

Kommundirektören har, om inte kommunstyrelsen i visst ärende beslutat annat, rätt 
att delta i styrelsens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men 
får inte delta i beslutet.

Förvaltningschef har, om inte nämnden i visst ärende beslutat annat, rätt att delta i 
nämndens överläggningar och få sin mening antecknad i protokollet, men får inte 
delta i beslutet.

18 § - Ersättare för ordförande

Om varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

1.22 Sammanträde på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
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Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 arbetsdagar i förväg anmäla detta 
till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i styrelsen/nämnden.

1.23 Tidpunkt för sammanträden
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller 
ordförande anser att det behövs.

1.24 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet.

Kallelse ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen kan ha den tekniska utformning (e-post, etc.) som 
styrelsen/nämnden bestämmer.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske muntligt och, i brådskande fall, med kortare 
framförhållning än sju dagar.

När varken ordförande, vice ordförande eller andre vice ordförande kan kalla till 
sammanträdet, ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

1.25 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot.

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör i så fall redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

1.26 Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas. En ledamot som inte har gjort en 
sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrelsen/nämnden fattar det med 
acklamation.

1.27  Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

1.28 Delgivning
Delgivning med kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller ansvarig 
chef
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1.29 Undertecknande av handlingar
Avtal, liksom andra handlingar och skrivelser som beslutats av styrelsen/nämnden, 
ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden eller 
andre vice ordföranden och kontrasigneras av ansvarig chef. Övriga handlingar 
undertecknas av den tjänsteperson som enligt delegationsregler eller arbetsordning 
ansvarar för ärendet.
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2 Reglemente för kommunstyrelsen 
Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och vad som 
stadgas i allmänna nämndreglementet gäller för kommunstyrelsen följande.

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet (ledningsfunktion). 

Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, 
stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom 
att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen (styrfunktion). Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med 
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige 
(uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter 
jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). 
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen 
(2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande nämndernas verksamhet: 

 Beslut om anställningsstopp
 Beslut om strategiska personalfrågor
 Beslut om stopp för ytterligare investeringar 
 Beslut om riktlinjer för kommunens agerande på sociala medier
 Beslut om etiska riktlinjer i kommunen
 Slutligt beslut när två nämnder är oense

2.1 Ledningsfunktionen
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter.

Kommunen och de kommunala bolagen i vilka kommunen direkt eller indirekt utövar 
bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska ur 
kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet.

Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och 
har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen ska till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2.2 Leda och samordna
Styrelsen ska 
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1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och 
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala 
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen 
annan nämnd 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller 

enligt annan lag eller författning
4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystemkommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister

6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne, 
7. anställa förvaltningschefer
8. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs
9. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
10. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern 

kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
11. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och 

förvaltningscheferna
12. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare
13. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet 

med KL, 14. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat 
annat. Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt 
en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana 
ärenden.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att inom kommunen, och i 
förekommande fall även inom koncernen, leda och samordna bl.a.;

• utvecklingen av den kommunala demokratin,
• personalpolitiken,
• den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten,
• mark och bostadspolitiken och därvid se till att en tillfredsställande 

markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och 
samhällsbyggandet främjas,

• trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning,
• informationsverksamheten,
• arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet,
• frågor som rör regional samverkan och regional utveckling
• utvecklingen av brukarinflytande,

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa;

• miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 
• energiplaneringen och främja energihushållning
• socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas,
• den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- 

och sjukvård,
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• förskoleverksamheten och skolväsendet och verka för att skollagstiftningens 
mål kan uppfyllas,

• fritids och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 
kommunen.

3 § - Styrfunktion

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

• övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

• tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

• ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. 

• utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
av 4 §,

• tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 
underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

2.3 Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 
program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret, 

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan 
enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning, 

Sida 88 av 182



Reglemente 15 (23)

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

7. senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över 
beredningen av motioner och medborgarförslag som väckts i fullmäktige och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

2.4 Bolag och stiftelser 
Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i, 

4. årligen, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

5. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

2.5 Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

2.6 Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och 
upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 
som behövs för indrivning av förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomiskförvaltning. I denna uppgift ingår bland annat 
att underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

3. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
4. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 
5. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, Reglemente för styrelse och nämnder 
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7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) 
om kommunal redovisning, 

8. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser.

2.7 Begränsningar
Begränsningar i kommunstyrelsens ägarstyrningsfunktion:

Kommunfullmäktige är oberoende av vad som ovan sagts om kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion förbehållet ärenden avseende

• åligganden enligt 3 kap 16-18 §§ kommunallagen,
• mål och riktlinjer för verksamheten i bolagen samt grundläggande 

ägardirektiv,
• kapitaltillskott till bolag,
• grunderna för ekonomiska förmåner för styrelseledamöter, revisorer och 

lekmannarevisorer, samtliga med eventuella suppleanter,
• ansvarsfrihet i aktiebolag eller motsvarande i stiftelse eller anmärkning mot 

styrelse, styrelseledamot eller verkställande direktör i aktiebolag eller 
motsvarande i stiftelse,

• förvärv eller bildande av bolag eller annat bolagsengagemang,
• frivillig likvidation av bolag
• fusion av bolag
• försäljning av bolag, del av bolag eller bolags rörelse,
• start av rörelsegren eller nedläggning av sådan i bolag,
• ärende som kommunfullmäktige förbehåller sig i enskilt fall

Förutom den begränsning som redovisats ovan, begränsas också kommunstyrelsens 
ägarstyrningsfunktion av den ägarstyrning som tillkommer moderbolaget i den 
aktiebolagsrättsliga koncernen under kommunen på sätt framgår av 
kommunfullmäktiges ägardirektiv för moderbolaget.

5 § - Ekonomisk förvaltning

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid 
följa av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid 
samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

I uppdraget ingår att verka för finansiell samordning inom den kommunala 
koncernen.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift 
ingår bl.a. att: 

• underhålla och förvalta kommunens lösa och fasta egendom, 
• tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
• handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
• Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning enligt lagen om 
kommunal redovisning.
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2.8 Personalpolitik
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare, 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter
6. besluta om pensionsförmåner, utöver vad som överlåtits till gemensam 

nämnd på området,
7. besluta i fråga om avtalsförsäkringar, utöver vad som överlåtits till 

gemensam nämnd på området.

2.9 Lokalförsörjning
I kommunstyrelsens uppdrag ingår att 

1. Ansvara för kommunens lokalplanering och lokalförsörjning,
2. samordna kommunens lokalförsörjning och användningen av kommunens 

lokaler
3. besluta om inhyrning av externa lokaler/hyra och arrende av fastigheter samt 

lämna direktiv och inriktning om fastighetsfrågornas hantering när det 
erfordras 

4. tillhandahålla lokaler genom byggnation (inkl. projektering och 
kostnadsberäkning), inhyrning eller köp

Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov samt framtagning av de 
funktionella kraven på lokalerna. Behovet ska anmälas till kommunstyrelsen

2.10 Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar; 

• för teknisk försörjning och lokalsamordning. 
• Kommunstyrelsen fullgör också de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen 

1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor.
• Inom området teknisk försörjning åligger det kommunstyrelsen att:

o ansvara för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker 
och andra allmänna platser, vatten- och avloppsanläggningar, 
trafikanläggningar och liknande anläggningar,

o ansvara för drift av förråd och verkstad och kommunens maskin- och 
fordonspark,

• ansvara för framtagande av förslag till allmänna bestämmelser för brukande 
av kommunens va-anläggningar och verksamhetsområde samt taxor, avgifter 
och andra leveransvillkor,
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• vara kommunal väghållningsmyndighet och besluta om kommunala bidrag till 
enskild väghållning och vägföreningar samt

• utföra lokalvård i kommunens lokaler och anläggningar, på beställning av de 
verksamheter som brukar lokalerna,

• ansvara för kommunens kostproduktion 
• ansvara för upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål,

I ansvaret för trafikuppgifter ligger särskilt att fullgöra de trafikuppgifter som avses i 1 
§ lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor samt att ha hand om lokala 
trafiksäkerhetsarbetet.

2.11 Arbetslöshetsnämnd
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

9 § - Arbetsmarknadsfrågor

Kommunstyrelsen är kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppgiften ingår att vara 
arbetslöshetsnämnd enligt särskild lag (1944:475) samt att svara för kommunens 
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder.

2.12 Mottagning av nyanlända
Kommunstyrelsen handhar kommunens uppgifter beträffande mottagande av 
nyanlända invandrare.

2.13 Näringsliv
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens näringslivsfrågor. 

2.14 Turism
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens turismfrågor.

2.15 Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglementet.

2.16 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i och 
ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.

2.17 Delegering från kommunfullmäktige
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram 
och andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
egendom, 
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4. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, 
allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, 20 prisbasbelopp, och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 
7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen. 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte 
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av 
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning 
av yttrandet. 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

• vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten 
som fullmäktige angivit, 

• ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 
• namnsättning av gator, vägar, etc.
• köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med 

stöd av plan och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta 
tomträtt inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra 
riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 

• Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är 
av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får också besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger 
att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

• Fatta beslut inom ramen för den ägarstyrningsfunktion rörande kommunal 
företag som enligt ovan ingår i kommunstyrelsens förvaltningsfunktion.

2.18 - Övriga uppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens växel och reception.

Kommunstyrelsen svarar för låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen,

Kommunstyrelsen är ansvarig för skötseln av naturvårdsområden och kommunens 
skogar.

Kommunstyrelsen ska vidare bevaka kommunens intressen i ärenden angående 
fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, 
gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden som är 
jämförliga med dessa.
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3 Reglemente för kultur- och bildningsnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för kultur- och bildningsnämnden följande.

3.1 Det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten m.m.
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.  Det offentliga 
skolväsendet omfattar förskoleklasser, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, den 
kommunala vuxenutbildningen samt svenskundervisningen för invandrare. Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter när det gäller kulturskolan, samt de särskilda 
utbildningsformer för vuxna, som enligt författningarna ska komplettera det 
offentliga skolväsendet.

3.2 Kultur- och fritidsverksamhet, m.m.
Nämnden är vidare kommunens förvaltande och verkställande organ inom kultur- 
och fritidsområdet. 

Nämnden har därvid till uppgift att i den mån författning eller beslut av 
kommunfullmäktige inte föreskriver annat,

 Med uppmärksamhet främja och följa utvecklingen i de frågor som gäller 
kultur- och fritidsverksamheten i kommunen, samt bevaka kultur- och 
miljövårdens intresse i den fysiska planeringen.

 Genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, 
organisationer och kulturarbetare inom nämndens verksamhetsområde 
stimulera det arbete som dessa bedriver.

 Inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda 
normer fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda.

 Verka för att behov av och tillgänglighet till anläggningar och lokaler för 
kultur och fritidsverksamhet tillgodoses.

 Svara för upplåtelse av de anläggningar och lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet som kommunen disponerar.

 Förvalta egendom för kommunens kulturella verksamhet såsom samlingar, 
konstverk samt kommunens anläggningar för fritidsverksamhet.

 Även utan föregående remiss följa aktuella plan och byggnadsfrågor och 
därvid, om nämnden finner det påkallat, till vederbörande myndighet 
framföra sina synpunkter.

 Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, 
anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.

 Stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.
 Handha den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och 

offentliga platser. Vara rådgivande vid utsmyckning av bostads och andra 
bebyggelseområden. l samråd med berörda förvaltningar besluta om 
placering av verk som ingår i kommunens konstsamling samt anskaffa 
konstverk till kommunens förvaltningar.

 Inom ramen för beviljat anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer 
utdela kultur- och föreningsledarstipendier.

 Organisera och ansvara för kultur- och fritidsaktiviteter. 
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 Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnats till nämnden.

 Fullgöra kommunens uppgifter enligt lotterilagen.
 Ansvara för kommunens folk- och skolbibliotek och fullgöra kommunens 

uppgifter enligt bibliotekslagen.

3.3 Kommunalt informations/-aktivitetsansvar
Kultur- och bildningsnämnden fullgör kommunens information-/aktivitetsansvar 
motsvarande för de som inte går i gymnasiet.
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4 Reglemente för socialnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för socialnämnden följande.

4.1 Vård- och omsorg
Nämnden ansvarar för service, vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende för de 
människor som på grund av ålder, sjukdom eller fysiska funktionshinder har behov av 
sådana insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. 

Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

4.2 Socialtjänst 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag 
sägs om socialnämnd. 

Nämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av uppgifter som 
enligt lag eller författning ankommer på socialnämnd, annan kommunal nämnd 
eller annars åligger kommunen avseende mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar

4.3 Stöd och service funktionshindrade
Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

4.4 Övrigt
Inom nämndens verksamhetsområde ska nämnden ansvara för:

 färdtjänstfrågor enligt samarbetsavtal med landstinget
 kommunens skyldighet att bistå människor med psykiska sjukdomar och 

störningar
 ärenden som rör bostadsanpassning, dödsboanmälan, skuldsanering och 

budgetrådgivning
 familjerätt
 Utredningar och beslut enligt alkohollagen. Nämnden är också remissinstans 

för tillståndsärenden gällande värdeautomatspel och ansvarar för yttranden 
enligt lotterilagen.

 yttranden enligt körkortslagen, körkortsförordningen och passlagen
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5 Reglemente för valnämnden
Utöver vad som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och vad som stadgas i 
allmänna nämndreglementet gäller för valnämnden följande.

5.1 Verksamhetsområde
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Vallagen (2005:837).

5.2 Stöd från kommunstyrelsen
Nämnden har ingen egen personal, utan ska från kommunstyrelseförvaltningen 
erhålla det stöd som behövs.
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Tjänsteskrivelse 2018-11-21 1 (1)

Dnr: KS 18-839

   

Tjänsteskrivelse - val av ordförande och vice 
ordförande till Sydnärkes IT-nämnd

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd. 

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice 
ordförandeskapet rotera enligt följande ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en 
förskjutning motsvarande ett steg i ordningen. 

Eftersom Askersunds kommun varit ordförande och Hallsbergs kommun varit vice 
ordförande under 2018 ska Hallsbergs kommun inneha till ordförandeskapet och 
Laxå kommun vice ordförandeskapet för 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande 
och Bo Rudolfsson, Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-10:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §143

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-11-28 till och med 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§143 - Val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-
nämnd (KS 18-839)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma Sydnärkes IT-nämnd.

Enligt reglementet för Sydnärkes IT-nämnd ska ordförandeskapet och vice ordförandeskapet 
rotera enligt följande ordning årligen:
Ordförandeskapet – Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg.
Vice ordförandeskapet – i samma ordning som ordförandeskapet men en förskjutning 
motsvarande ett steg i ordningen.

Eftersom Askersunds kommun varit ordförande och Hallsbergs kommun varit vice 
ordförande under 2018 ska Hallsbergs kommun inneha till ordförandeskapet och Laxå 
kommun vice ordförandeskapet för 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson, Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo 
Rudolfsson, Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - val av ordförande och vice ordförande till Sydnärkes IT-nämnd - (KS 18-839-

1)
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ANKOM

2018-11-26

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Angående att skolorna och förskolorna har böljat servera flora istället för bregott.
Florn ar ett margarm (smörsubstitut) fiamställt av blå pahnolja. Även om palmoljan
är cerdfierad och förhoppningsvis mte är fi-amställd på skövlad regnskog så måste
den firaktas med båt till Sverige. Samma båtar som transporterar
petroleumprodukter och andra kemikalier! Framstälhiingsprocessen mnehåller även
ämnen som inte har något med människoföda att göra.

Bregott innehåller;
-grädde
-mjölksyrakultur
-rapsolja
-vatten

-salt
-vitaminer

Floras imiehållsförteckning består av;

-Rapsolja
-vatten

-palmolja
-salt

-emulgenngsmedel (mono-och diglycerider av vegetabiliska fettsyror, soh-oslecitin)
-Syra (citronsyra)
-naturlig arom
-vitamin A och D 2

Där även syntetiskt fi-amställd citronsyra är ett problem i sig

Dessutom är, enligt mig och tydligen många barn, bregott mycket godare

Ur livsmedelsverkets "Bra måltider i skolan"
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"Genom att låta elever engagera sig i måltidsfi-ågor kan skolan ta del av elevernas
syn på skohnåltiden. När eleverna mvolveras får skolan också möjlighet att arbeta
med elevernas kunskaper och värderingar kring mat och måltider. Ökad delakdghet
kan leda tUl ökat ansvarstagande. På så vis kan skolmåltiderna utgöra en viktig del i
skolans demokratiarbete.

Många unga har bestämda åsikter om vad de vill äta och varför. Att på ett
pedagogiskt sätt förmedla fakta om matens betydelse för hälsan och dess påverkan
på miljön men samtidigt respektera elevernas egna ståndpunkter kräver både
kunskap och lyhördhet.
Skohnåltiden produceras inom vissa givna ramar.
I menyplaneringen måste hänsyn tas till exempelvis budget, upphandlade
livsmedel, miljöpåverkan och lagkravet på närmgsriktig skolmat. Det är viktigt att
eleverna har förståelse för dessa fömtsättningar när de är med och fattar beslut om
menyn och de serverade rätterna."

Det står även:

"Barn och unga behöver fett, men rätt sorts fett. Oljor och andra Nyckelhålsmärkta
matfetter innehåller omättade fetter som många barn och unga behöver äta mer av.
Även fetare varianter med stor andel omättat fett får märkas med Nyckelhålet. I
rapsolja finns det särskilt nyttiga omega-3-fettet som kroppen inte kan bilda själv.
Det mättade fettet är mindre nyttigt och finns i exempelvis smör och smörbaserade
matfetter. En skola som vill använda ett smörbaserat matfett kan ändå få till en bra
helhet, exempelvis genom att minska mängden feta chark- och mejeriprodukter och
öka mängden fisk och rq)solja. Använd matfetter berikade med D-vitamin."

Detta stödjer användandet av växtbaserat matfett. Det vi starkt vänder oss emot är
just det processade matfettet (margarin)

• Hur stämmer det med kommunens miljömål?
• Hur stämmer det överens med målet om närodlad mat i det måltispolitiska

programmet?

• Hur stämmer det överens med målet om att minimera onödiga tillsatser i det
måltidspolitiska programmet?

Kri demokraterna i ekeberg
Jon Hansen

VL^
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Svar på frågan från förskolorna i Lekebergs kommun angående smörgåspålägg.

Maten som dagligen serveras på våra skolor, förskolor och restauranger i kommunen
engagerar barn, elever, boende, hemvårdstagare och medarbetare. Det är glädjande och 
måltidsenheten tar gärna emot synpunkter och för gärna en diskussion om hur måltiden kan 
utvecklas. 

Vilka livsmedelsprodukter som kommunen köper in styrs av flera faktorer: 
 Det måltidspolitiska programmet som bland annat handlar om att kommunen aktivt ska 

arbeta för en hållbar verksamhet avseende miljö, klimat, arbetsmiljö och folkhälsa. 
Måltidsverksamheten ska sträva efter att laga mat från grunden, använda ekologiska och 
närodlade produkter. 

 Kommunens mål om att 32 % av kommunens livsmedel ska vara ekologiska. 
 Livsmedelverkets rekommendationer om näringsintag för olika målgrupper.  
 Budget som är avsatt för livsmedel. 

De senaste året har kommunstyrelsen också fattat beslut om att allt kött som serveras i kommunens 
kök ska vara Svenskt. Detta för att Sverige har världens bästa djurskyddslagstiftning samt att svenska 
djurhållare använder minimalt med antibiotika till sina djur.  Vi har också sedan ett par år 
lokalproducerade ekologiska ägg från Berga gård som ligger i Lekebergs kommun. 

Under året har vi gått över till smörgåspålägget Flora istället för Bregott,
anledningarna är flera, bland annat har vi en ny upphandling enligt LOU som kommunen måste 
förhålla sig till som är gemensam för de övriga sydnärkekommunerna. Under året har också 
livsmedelspriserna ökat. 

Utifrån Livsmedelverkets rekommendationer bedömer måltidsenheten att Flora är ett alternativ till 
Bregott. Flora är rik på nyttiga enkelomättade fetter innehåller vitamin A som är bra för synen och 
huden och vitamin D som ger starka ben och tänder och hjälper kroppen att ta upp kalcium och 
fosfat.

Det är också ett prisvärt alternativ i arbetet med att hålla budgeten och inte behöva frångå beslutet 
om svenskt kött eller lokalproducerade ägg. 

Vi är medvetna om att Flora innehåller palmolja som inte kan anses var lokalproducerat och har som 
ambition att öka andelen lokalproducerade livsmedel med tiden. Den palmolja som används i Flora är 
100 % spårbar, certifierad och hållbart producerad enligt RSPOs (Round table of Sustainable Palm Oil) 
kriterier för segregerad palmolja. Alla Flora produkter som tillverkas i Helsingborg innehåller raps 
som har grott och skördats på svenska gårdar. Rapsolja är en vanlig svensk ingrediens med en mängd 
bra egenskaper och är rik på nyttiga enkelomättade fetter.

Wendla Thorstensson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunfullmäktige 2018-12-17

Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Angående skolbyggnation F-9 i Fjugesta.
Lekebergs kommun har beställt en om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan av LEKO, 
(Lekebergs Kommunfastigheter AB).
Vi i Framtidspartiet har haft en del frågor om detta men inte fått svar.
Från början var det en ombyggnad av Lekebergsskolan 4-6 men ändrades till F-9.
Man skulle bygga en skola upp till 130 mkr och fastighetsbolaget sökte borgen av kommunen.
Att Tulpanens skola skulle utrymmas som skollokal var med från början av projektering utan 
har kommit till senare. På frågan vi ställde i Kommunfullmäktige 24 nov-18 var svaret att det 
skulle kosta omkring 80 % av nyproduktion för att ha Tulpanen kvar. Frågan blev då c:a 80% 
på vad då? hur mycket är det? Det fanns inget svar på det. Har det aldrig tagits fram vilken 
kostnad det skulle bli?
Det enda som presenterats angående skollokalerna är det som majoriteten beslutade på 
kommunfullmäktige i november. Har det bara lagts fram 1 förslag? Har man inte tittat på 
alternativ? Har man inte tittat på vad det skulle kosta att ha kvar Tulpanens skola med F-3 
eller F-2 och vad skolorna totalt då skulle kosta. Lekebergsskolan borde bli till en billigare 
kostnad vid ett sådant förfarande men det kan man inte veta om det inte undersökts. 
De yngre barnen får en lugnare vardag om de är kvar på Tulpanen och inte samlas på en skola 
som kan rymma 800 elever. Vid busshållplatsen på morgonen blir det många elever som 
anländer samtidigt. Omkring hälften av eleverna i skolan åker skolbuss till skolan. Har man 
tagit det i beaktande? 
Tulpanen med dess utemiljö är fantastisk. Närheten till skogen gör att lektioner kontinuerligt 
läggs utomhus i skogen där olika ämnen kan inkluderas. Andra kommuner t.ex. i Örebro och 
Nora utbildar sin personal för att kunna ta tillvara möjligheten att förlägga lektioner i sådan 
miljö som finns på Tulpanen. PÅ Tulpanen har detta arbete pågått under många år men nu ska 
det bort. Tulpanen har antagligen inte presenterat den förmån de har med utemiljön och visat 
på vilket värde den har för barnen. Personalen har gjort ett väldigt bra arbete men inte 
”skrutit” med det utan bara taget det för naturligt när det fungerat så bra.
På Kommunstyrelsens möte 16 oktober fanns under ärende ”Meddelanden” styrelseprotokoll 
från Lekebergs Kommunfastigheter AB, LEKO. Styrelsen beslutat att utöver investeringen på 
130 miljoner kronor till skolbyggnaden ta cirka 20 mkr ur 2018 -2020 års underhållsbudget 
eftersom det bara varit akutunderhåll i väntan på den stora till- och ombyggnationen, lite 
anmärkningsvärt. Med andra ord har vi en skola som kostar 150 mkr, vilket inte är beställt. I 
stället skulle kostnaden ligga på 110 mkr och kommunen behöver inte gå i borgen för 130 
mkr utan 110 mkr. Kapitalkostnaden skulle inte bli högre om skolan kostar 20 mkr mer och 
det beror på att underhållskostnaden inte ska tas med i lånet. Bygger LEKO för mer pengar 
kommer då inte det att läggas på hyra så totalt blir det en högre kostnad för skolan. Skolan har 
inte begärt mer pengar till bygget.
Frågorna är många:
Har det undersökts mer än 1 alternativ
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Har kostnad för att behålla Tulpanens skola undersökts
Har kostnad tagits fram på alternativet Lekebergsskolan 3-9, 2-9 med Tulpanens skola kvar 
eller är det bara F-9 på Lekebergsskolan som varit det enda alternativet.
Är kommunen införstådd med att LEKO tänker skjuta till 20 mkr, i så fall på vad ska dessa 
mkr läggas.
Om LEKO lägger 20 mkr extra kommer hyran då att öka för skolan
Är det klart om vi får en skola för 130 mkr eller 150 mkr. 

Troligen finns det svar på alla frågor men vi har inte fått se dem, men det är väldigt viktigt att 
vi kan få ta del av dem. 

Framtidspartiet i Lekeberg 

……………………………………………..
Kerstin Leijonborg
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LEKEBERGS
KOMMUN

Revisorerna 2018-12-06

Kultur- och bildningsnämnden

För kännedom till:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildnings-
näinndens arbete niot kränkande behandling och diskriini-
nering

På uppdrag av revisorerna har PwC granskat kultur- och bildningsnämnden. Syftet med
granskningen är att bedöma om nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behand-
ling och diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och bildningsnämnden
delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering sker på ett
ändamålsenligt sätt.

Vi grundar vår bedömning i de brister som framgår i bifogad rapport. Revisorerna övers-
änder revisionsrapporten till kultur- och bildningsnämnden för vidtagande av åtgärder
enligt de rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Svar från nämnden emot-
ses senast den 2019-03-15.

Revisionsrapporten överlämnas även till kommunfuUmäktige för kännedom och till
kommunstyrelsen för kännedom och vidtagande av åtgärd avseende styrelsens arbetsgi-
varansvar, enligt Diskrimineringslagen.

FÖR LEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

2018-12-06
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Ordförande
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Vice ordförande

Sida 112 av 182



www.pwc.se 

 

Revisionsrapport  

 

 

 

 

 
Peter Aschberg 

Amanda Svensson 

 

November 2018 

Arbetet mot kränkande be-
handling och diskrimine-
ring inom grundskolan 

 
 
 
Lekebergs kommuns revisorer 
 

Sida 113 av 182



Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering  
 

December 2018     1 av 16 
Revisorerna Lekebergs kommun 
PwC 

 

Innehåll 

Sammanfattande bedömning .................................................................. 2 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål ....................................................................... 3 

1.2. Rekommendationer ........................................................................................ 3 

2. Inledning .................................................................................... 5 

2.1. Bakgrund ........................................................................................................ 5 

2.2. Syfte och revisionsfråga .................................................................................. 5 

2.3. Revisionskriterier ........................................................................................... 5 

2.4. Kontrollmål .................................................................................................... 5 

2.5. Avgränsning .................................................................................................... 6 

2.6. Metod .............................................................................................................. 6 

3. Iakttagelser och bedömningar .................................................... 7 

3.1. Nämndens beslut om ansvar .......................................................................... 7 

3.1.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 7 

3.1.2. Bedömning ...................................................................................................................... 7 

3.2. Förutsättningar för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 7 

3.2.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 7 

3.2.2. Bedömning ...................................................................................................................... 9 

3.3. Planer mot diskriminering och kränkande behandling i verksamheterna .. 10 

3.3.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 10 

3.3.2. Bedömning .................................................................................................................... 11 

3.4. Riktlinjer och rutiner kopplat till arbetet med aktiva åtgärder.................... 12 

3.4.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 12 

3.4.2. Bedömning .................................................................................................................... 13 

3.5. Dokumentation och uppföljning .................................................................. 14 

3.5.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 14 

3.5.2. Bedömning .................................................................................................................... 15 

 

Sida 114 av 182



Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering  
 

December 2018     2 av 16 
Revisorerna Lekebergs kommun 
PwC 

 

Sammanfattande bedömning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån sin riskanalys för år 2018 valt att ge-

nomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildningsnämnden arbetar med att 

förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering Följande revisionsfråga 

ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

I granskningen framgår att rektorernas ansvar och skyldigheter i arbetet mot kränkande 

behandling och diskriminering är tydligt. Det är dock bara nämndens ansvar enligt Skolla-

gens som berörs i nämndens delegationsordning. Utbildningsanordnarens/nämndens an-

svar enligt Diskrimineringslagen berörs ej. 

Nämnden har mål för elevernas trygghet och förvaltningen arbetar med ICDP (vägledande 

samspel) som en grund för sitt trygghetsarbete. Någon specifik utbildning för personalen 

kring arbetet mot kränkningar och diskriminering har inte hållits de senaste åren, vilket 

därför ses som ett utvecklingsområde. På skolorna finns en organisation av funktioner 

som ska stödja rektorerna i arbetet mot kränkande behandling och diskriminering och 

även nätverk inom förvaltningen. Personalomsättning och svårigheter med rekrytering 

bedöms till viss del ha påverkat arbetet de senaste åren. 

Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering. Det varierar dock hur väl de delar som ska ingå beskrivs. Vi 

bedömer att samtliga skolor gör eleverna delaktiga i arbetet med att undersöka risker och 

hinder, exempelvis genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

I arbetet med de årliga planerna mot kränkande behandling och diskriminering följer sko-

lorna en gemensam mall. Det saknas dock stöddokument för framtagandet av planerna, 

vilket vi bedömer bidrar till att planernas olika beståndsdelar behandlas olika ingående. 

Det saknas även ett bedömningsstöd för vad som bör utgöra en signal om kränkning. För 

själva hanteringen av en befarad kränkning, finns en kommungemensam dokumenterad 

och känd rutin. Rapporteringen av signaler om kränkning till nämnden sker, vid tiden för 

intervjuerna, dock inte på ett tillfredställande sätt. Detta har nämnden identifierat och 

förbättringar ska enligt uppgift ske under hösten år 2018, genom nyttjande av ärendehan-

teringssystemet Platina. 

Vi kan konstatera att nämnden följer upp sitt mål kopplat till elevernas trygghet och att 

nämnden följer upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokument-

eras. Skolornas årliga plan mot kränkande behandling bedömer vi även berör Diskrimine-

ringslagens dokumentationskrav. Nämnden behöver dock tydliggöra hur dokumentat-

ionen ska presenteras för att säkerställa att det ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  
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Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området på ett bättre sätt. 

Vårt svar på revisionsfrågan och vår revisionella bedömning är att kultur- och bildnings-

nämnden delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering 

sker på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår revisionella bedömning grundar sig i bedömningarna av de kontrollmål som ingår i 

granskningen och som i sammanfattad form presenteras nedan och vidare i rapporten. 

1.1. Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd 

personal fullgör sina skyldigheter. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förut-

sättningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldig-

heter avseende arbetet med förebyggande åtgärder mot kränkande 

behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom 

att varje skolenhet årligen tar fram en plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering. Eleverna är delaktiga i arbe-

tet. 

Kontrollmålet 

är i stort upp-

fyllt. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och doku-

menterade rutiner kopplat till arbetet med att förebygga och upp-

täcka, anmäla, utreda, åtgärda, dokumentera och följa upp krän-

kande behandling och diskriminering. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet 

och till nämnd. 

Kontrollmålet 

är delvis upp-

fyllt. 

 

1.2. Rekommendationer 
I granskningen identifierar vi ett antal förbättringsåtgärder som vi till stor del även bedö-

mer har identifierats genom nämndens egen uppföljning och interna kontroll. Utifrån 

våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till nämnden: 

 Vi bedömer att rektorerna har givits ansvaret för att fullgöra utbildningsanordna-

rens/nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen. Detta bör därför anges i nämn-

dens delegationsordning. 

 Stödmaterial för framtagandet av planerna mot kränkande behandling och diskrimi-

nering bör fastslås så att innehållet i samtliga planer blir mer likvärdigt, samt att 
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samtliga skolenheters planer fullt ut följer direktiven i Skollagen och Diskriminerings-

lagen. Rutiner för hantering av kränkningar på internet bör även i större utsträckning 

inkluderas i planerna, i de fall detta saknas. 

 Nämnden bör tillse att regelbundna utbildningar gällande kränkande behandling och 

diskriminering genomförs. Ett utbildningsmaterial bör även tas fram som ansvariga 

kan nyttja för utbildning av mentorer och annan personal. Detta bör inkludera stöd för 

att underlätta bedömningen av vad som bör föranleda en signal om kränkning samt 

vägledning och verktyg för att genomföra kartläggningar och analyser.  

 För att säkerställa en korrekt ärendegång bör nämnden se över nuvarande system för 

ärendehantering, som av flera av de intervjuade anses omständligt. Den fortbildning 

som ska ske i programmet Platina i oktober 2018 anser vi bör bidra till en sådan ut-

veckling och det är därför viktigt att nämnden säkerställer att detta implementeras. 

 För att få en bättre uppföljning av trygghetsarbetet behöver nämndens uppföljning av 

statistik, innefatta både signaler om kränkningar och fastställda kränkningar. Minst 

årligen bör nämnden få en sammanställning som visar resultatet både per skolenhets-

nivå samt på förvaltningsnivå nivå. 

Övrigt 

 Kommunstyrelsen bör revidera handlingsplanen mot trakasserier och kränkande sär-

behandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Handlingsplanen bör kom-

pletteras med kommungemensamma riktlinjer för hur kommunens arbetsgivaransvar 

utifrån Diskrimineringslagen ska tillgodoses. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Diskrimineringslagen och 6:e kapitlet i Skollagen har till syfte att skydda barn och elever 

mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelser i Diskrimineringslagen och Skollagen 

förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Lagstiftaren har ansett att det inte är 

tillräckligt att förbjuda diskriminering och kränkande behandling. Det behövs även aktiva 

åtgärder för att minska förekomsten av trakasserier och kränkande behandling. Detta in-

nebär att huvudmannen åläggs att bedriva ett målinriktat arbete för att dels främja lika 

rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier och kränkande be-

handling. Både det främjande och det förebyggande arbetet ska anpassas till barnens och 

elevernas ålder och till den aktuella verksamheten. Det främjande och förebyggande arbe-

tet ska beskrivas i verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Kommunens förtroendevalda revisorer har utifrån ovanstående bakgrund och sin riskana-

lys för år 2018 valt att genomföra en fördjupad granskning av hur kultur- och bildnings-

nämnden arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskrimine-

ring. 

2.2. Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att undersöka om kultur- och bildningsnämnden säkerställt 

att arbetet med att förebygga och hantera kränkande behandling och diskriminering sker 

på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: 

 Säkerställer kultur- och bildningsnämnden att arbetet mot kränkande behandling och 

diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt? 

2.3. Revisionskriterier 
Diskrimineringslagen, Skollagen (SL), Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimi-

nering och kränkande behandling, Förordning (2006:1083) om barns och elevers delta-

gande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. 

2.4. Kontrollmål 
1. Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd personal fullgör sina 

skyldigheter. 

2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsättningar för att berörd 

personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet med förebyggande åt-

gärder mot kränkande behandling och diskriminering. 

3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att varje skolenhet 

årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. 

Eleverna är delaktiga i arbetet. 

4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumenterade rutiner 

kopplat till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åtgärda, doku-

mentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. 
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5. Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering do-

kumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. 

2.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till nämndens arbete mot kränkande behandling och diskrimine-

ring i grundskolan, med tyngdpunkt i det förebyggande arbetet. Granskningen avser revi-

sionsår 2018. 

För att få en bild av hur arbetet bedrivs på verksamhetsnivå har intervjuer genomförts 

med personal från fyra grundskolor; Hidinge skola, Mullhyttans skola, Lekebergsskolan 

F-6 samt Lekebergsskolan 7-9. 

2.6. Metod 
I granskningen har styrdokument inom området kontrollerats; planer mot kränkande be-

handling och diskriminering, riktlinjer och rutiner, uppföljning av arbetet mot kränkande 

behandling i dokumentation, samt nämndens protokoll för år 2017 och år 2018. 

Intervjuer har genomförts med förvaltningschef, verksamhetsutvecklare, rektorer vid 

ovan nämnda skolor, kurator samt biträdande rektor vid en av skolorna. Sammanlagt har 

åtta personer intervjuats inom ramen för granskningen. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Nämndens beslut om ansvar 
3.1.1. Iakttagelser 

I respektive skolas plan för att motverka all diskriminering och kränkande behandling 

uppges att det är rektor som tar emot anmälningar samt initierar utredning och beslutar 

om åtgärder i samband med att en elev upplevt sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad 

i verksamheten. När rektor fått kännedom om att en elev upplever sig kränkt anmäler rek-

tor det till huvudmannen.  

Nämndens delegationsordning är senast reviderad 2018-05-15. I tabellen nedanför (1.3) 

redogörs för den delegerade beslutanderätt nämnden beslutat om avseende kränkande be-

handling. 

1.3 Åtgärder mot diskriminering, trakasserier och kränkande be-
handling  
Upprätta plan mot kränkande behandling. Ansvarig för-

skolechef/rek-
tor/bitr. rektor 

6 kap. 8§ skollagen  
 

Skyndsamt utreda uppgivna kränkningar 

och i förekommande fall vidta åtgärder . 

 

Ansvarig för-

skolechef/rek-

tor/bitr. rektor 

6 kap. 10§ skollagen  

 

 
I intervjuerna framgår att samtliga anser att det är tydligt att ovan nämnda funktioner an-

svarar för arbetet kring kränkande behandling och diskriminering. Vi noterar dock att 

nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen inte finns dokumenterat i nämndens dele-

gationsordning.  

3.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1: Nämnden har beslutat om hur man ska ansvara för att berörd perso-

nal fullgör sina skyldigheter. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 

Nämnden har i delegationsordningen beslutat om tjänstepersoners ansvar och skyldig-

heter i arbetet kring kränkande behandling utifrån Skollagens direktiv. Nämndens ansvar 

enligt Diskrimineringslagen ingår dock inte. I intervjuerna framgår att ansvaret både av-

seende kränkning och diskriminering är tydligt delegerat till rektor och detta bör därför 

tydliggöras även i nämndens reglemente. 

3.2. Förutsättningar för arbetet mot kränkande 
behandling och diskriminering 

3.2.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan1 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet utifrån kommunfullmäktiges mål; Lekebergs kommun ger barn 

och unga möjligheter att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Relaterat till 

                                                             
1 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
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nämndens arbete med trygghet och det främjande och förebyggande arbetet mot krän-

kande behandling, har nämnden bland annat antagit följande mål med tillhörande indika-

torer och målvärden. 

Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- respek-
tive skolverksamhet  
 

Indikator Utgångsvärde Målvärde 2018 

Andelen elever som känner sig trygga  
 

95% 100% 

Antalet inrapporterade kränkningsärenden uti-
från Skollag 6 kap, 10 §  
 

27 
 

35 

 

Antalet skolverksamheter som har forum för 
samråd enligt Skollag 4 kap  
 

100% 
 

100% 

I intervjuer uppges att förvaltningen, utifrån ett nämndbeslut sedan några år tillbaka, har 

arbetat med Vägledande samspel, ICDP2. Med bakgrund i detta har det genomförts ut-

bildningar för samtliga pedagoger och skolpersonal i programmet. Vid terminsstart våren 

2018 genomfördes även en temadag med tema ICDP, där skolpersonal samt nämndens 

politiker bjöds in. Ytterligare förvaltningsövergripande utbildning som har koppling till 

arbetet mot kränkande behandling eller diskriminering, har enligt de intervjuade inte ge-

nomförts. 

Kopplat till ICDP finns ett kommungemensamt nätverk kallat Trygghet, normer och vär-

den inklusive ICDP, som en av förvaltningens rektorer tillsammans med specialpedagog 

ansvarar för. Pedagoger från de flesta skolenheterna medverkar tillsammans med kurato-

rer. Lekebergsskolans högstadium har under vårterminen inte haft några representanter 

med i nätverket men det kommer de enligt uppgift ha i fortsättningen. I intervjun anges 

även att det på skolan kommer att startas ett projekt kring rasism och värdegrund. 

ICDP-nätverket träffas tre gånger per termin och uppges i intervju vara ett forum för kun-

skapsinhämtning, samt där skolornas arbete kan diskuteras för att uppnå en större likrikt-

ning och samsyn på frågor som rör trygghetsarbete. Den samlade elevhälsan som finns i 

kommunen uppges också vara ett forum för att främja en samsyn kring kränkande be-

handling och diskriminering på kommunens skolor.  

Vikten av att skapa en grund för likvärdig bedömning mellan skolorna och mellan medar-

betare avseende vad som bör vara en signal om kränkande behandling eller diskrimine-

ring betonas av de intervjuade. Det framhålls att fler kompetensutvecklande insatser rö-

rande arbetet mot kränkande behandling och diskriminering skulle främja säkerställandet 

av en samsyn inom de olika skolenheterna i kommunen. Flera av de intervjuade uppger 

att det i nuläget kan vara svårt att bedöma om skolorna och medarbetarna har en sådan 

                                                             
2 Programmet Vägledande samspel, ICDP är ett program som syftar till att stödja och främja psykosocial kom-
petens hos personer som ansvarar för barns omsorg, t.ex. personal inom skolan. 
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samsyn, bland annat på grund av att flera av skolorna har haft en relativt hög personalom-

sättning. Även avsaknaden av förvaltningschef och rektor på Hidingeskolan, under vårter-

minen, anges ha påverkat styrning och kontinuitet inom vissa områden.  

I intervjuer framhålls vidare det löpande arbete som genomförs för att ge personalen för-

utsättningar för trygghetsarbetet. Som exempel genomför elevhälsan – kurator, specialpe-

dagog och ibland talpedagog – handledning i ICDP-förhållningssättet varje vecka på 

bland annat på Tulpanens skola och Hidingeskolan. Pedagogerna medverkar på handled-

ningen var tredje vecka och där diskuteras bland annat trygghetsarbetet och hur kränk-

ningar och trakasserier bedöms. Trygghetsarbetet och synen på vad som är en kränkning 

uppges även diskuteras regelbundet på arbetsplatsträffar på samtliga skolor. Just arbetet 

med att skapa en samsyn kring vad en kränkning och diskriminering är, lyfts dock av flera 

intervjuade som ett viktigt utvecklingsområde. Vid vårt besök noterade vi att kommunen i 

sin chefsutbildning erbjuder en kurs som inkluderar jämställdhetsfrågor men detta fram-

kom dock inte i någon av intervjuerna. 

För att främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering finns så kallade 

trygghetsteam på alla skolor förutom Lekebergsskolan 7-9. Trygghetsteamen består oftast 

av kurator, representanter från lärarkåren och ibland rektor eller biträdande rektor. 

Trygghetsteamen arbetar med att sprida kunskap om skolans värdegrunds- och trygghets-

arbete samt fungerar som ett stöd vid utredningar om kränkande behandling eller diskri-

minering. Trygghetsteamen (eller elevhälsoteamet i Lekebergsskolans fall) har också av 

rektorerna fördelats ansvar för att ta fram underlag till och revidera skolans årliga plan 

mot kränkande behandling och diskriminering. Anledningen till avsaknad av trygghets-

team på Lekebergsskolan 7-9 uppges vara att trygghetsteamets och elevhälsoteamets ar-

bete bedöms gå in i varandra.  

I intervjuerna framgår att det från och med höstterminen år 2018 skapats ett rektorsnät-

verk (team) som ska träffas varannan torsdag. Syftet är enligt uppgift att skapa bättre för-

utsättningar för en bättre samordning och kollegialt utbyte kring olika gemensamma frå-

gor, bland annat elevhälsa och arbetet mot kränkande behandling och diskriminering.  

3.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Nämnden skapar, genom utbildning och fördelat ansvar, förutsätt-

ningar för att berörd personal ska kunna fullgöra sina skyldigheter avseende arbetet 

med förebyggande åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål beslutat om ett eget mål som innefattar 

arbetet mot kränkande behandling, vilket är positivt. 

Vi bedömer att det inom förvaltningen har skapats en tydlig organisation med stödfunk-

tioner som är behjälpliga i trygghetsarbetet. Vi noterar samtidigt att några skolor, på 

grund av svårighet med rekrytering, saknar de funktioner som i normalfallet arbetar dessa 

frågor.  

Utbildning har skett i det förhållningssätt som ska prägla skolornas trygghetsarbete, 

ICDP. Trygghetsteam/elevhälsoteam stöttar löpande pedagogerna i trygghetsarbetet, 
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bland annat genom regelbundna handledningsträffar, där ICDP och övrigt trygghetsar-

bete diskuteras. Trygghetsarbetet är även ett återkommande tema på arbetsplatsträffar 

och på den samlade elevhälsans möten. Som helhet bedömer vi att detta arbete är positivt 

men bedömer att det är viktigt att nämnden fortsatt arbetar för att säkerställa kontinuitet 

och samordning i arbetet, där tillskapandet av ett nätverk för rektorerna bedöms ge bättre 

förutsättningar för detta.  

Vi bedömer också att ovan nämnda delar främst berör det främjande arbetet och att det 

finns ett tydligt behov av att arbeta med utbildningsinsatser kring det förebyggande arbe-

tet relaterat till kränkande behandling och framför allt diskriminering. Vi ser även en ut-

vecklingspotential kring hur nämnden säkerställer en samsyn i bedömningar om vad som 

bör vara en signal om kränkning, både mellan skolorna och bland personalen inom re-

spektive skolenhet. Att skapa möjligheter för en sådan samsyn kan exempelvis ske genom 

förvaltningsgemensamma utbildningar, där praktiska exempel från bedömningar berörs. 

För att minska sårbarheten kring kompetensen bör utbildningarna även kompletteras 

med utbildningsmaterial som personalen i verksamheterna kan nyttja över tid. 

3.3. Planer mot diskriminering och kränkande be-
handling i verksamheterna  

3.3.1. Iakttagelser 

Planer mot diskriminering och kränkande behandling upprättas årligen för respektive 

skolenhet i kommunen. På fyra av kommunens fem grundskolor görs planerna på läsårs-

basis, medan Lekebergsskolan 7-9 upprättar sin plan per kalenderår.  

I tabellen nedan (1.4) redogörs för innehållet i respektive skolenhets årliga plan. Tabellen 

har endast tagit hänsyn till om respektive område är inkluderat i planen och inte till det 

kvalitativa innehållet.3   

1.4 Hidinge Lekeberg 4-6 

& Tränings-

skola 1-9 

Lekeberg 7-9 Mullhyttan Tulpanen 

Plan har 

upprättats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Kartlägg-

ning har ge-

nomförts 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Analys har 

genomförts 

 

Ja. Redogö-

relse finns om 

att analys ge-

nomförts men 

inte vad ana-

lysen innehål-

ler. 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts enligt 

modellen ”Pyrami-

den” men inte vad 

analysen innehål-

ler. 

 

Ja. Redogörelse 

finns om att analys 

genomförts genom 

analys av förra 

årets kränkningar, 

vilken bl.a. visar 

att sociala medier 

varit inblandade i 

många av fallen. 

Ja. Redogörelse 

finns om att 

analys genom-

förts. Förra årets 

trygghetsenkät 

visar bl.a. att 

vissa elever upp-

levde att de inte 

blev tagna på 

allvar. 

Delvis. Redo-

görelse finns 

om att utvär-

dering genom-

förts av resul-

tat av trivsel- 

och trygghets-

enkäter som 

skickas ut till 

klasslärare, 

och att resul-

tatet av utvär-

deringarna 

                                                             
3 Skolverkets hemsida, Kontrollpunkterna utgår ifrån Skolverkets rekommendationer om innehåll i plan mot 
kränkande behandling. 
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sammanställs 

och används 

vid revidering. 

Mål har for-

mulerats 

 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Åtgärder 

har formu-

lerats 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering 

har genom-

förts 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjolå-

rets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja, men resultatet 

av utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras 

knapphändigt. 

(Revisionen har 

tagit del av planen 

för läsår 

2017/2018) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen av 

fjolårets plan pre-

senteras. (Revis-

ionen har tagit del 

av planen för ka-

lenderår 2018.) 

Ja. Resultatet av 

utvärderingen 

av fjolårets plan 

presenteras.  

(Revisionen har 

tagit del av pla-

nen för läsår 

2018/2019.) 

Ja. Resultatet 

av utvärde-

ringen av fjol-

årets plan pre-

senteras. (Re-

visionen har 

tagit del av 

planen för 

läsår 

2018/2019.) 

Plan inne-

håller ruti-

ner  

Ja. Ja. Något kortfat-

tat. 

Ja. Ja. Ja. 

Samtliga skolor har upprättat planer där mål och åtgärder har formulerats. Planerna är 

likartade i sin utformning och utgår från den mall som enligt uppgift i intervju togs fram 

efter en kommungemensam kartläggning som gjordes år 2015. Samtliga planer följer 

samma upplägg men är olika omfattande. Störst skillnad i planerna är det gällande ana-

lysdelen, där vissa planer innehåller information kring hur analys har genomförts och vad 

den resulterat i, medan det i andra planer endast redogörs för att analys eller utvärdering 

har gjorts. Kränkningar på sociala medier omnämns endast i planen för Lekebergsskolan 

7-9. Vi kan även konstatera att det bara är Lekebergsskolan 7-9 som på något sätt gör en 

redovisning av sin process kopplat till Diskrimineringslagens direktiv om aktiva åtgärder. 

Planen innehåller ett årshjul som på övergripande nivå anger hur arbetet ska gå till. 

I intervjuer framgår att det inte finns något ytterligare stöd för utformning och författande 

av planen. Föregående års plan används som utgångspunkt och revideras utifrån de utvär-

deringar och analyser som gjorts under året.  

Samtliga skolor arbetar med att göra planen känd för elever och pedagoger, bland annat 

på klassråd, arbetsplatsträffar och handledningsmöten med trygghetsteam. Enligt uppgif-

ter i intervju varierar de olika skolornas arbete med att göra planen känd för vårdnadsha-

vare. I flera av skolorna framhålls att planen diskuteras på terminens första föräldramöte 

samt på utvecklingssamtal.  

När det gäller arbetet med att göra eleverna delaktiga i trygghetsarbetet och framtagandet 

av den årliga planen, nämner de intervjuade flera olika exempel såsom trygghetsenkäter, 

klassråd, elevråd och trygghetsvandringar. Samtliga intervjuade anger att det utifrån ak-

tuell plan bedrivs ett aktivt arbete mot kränkningar och diskrimineringar. 

3.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3. Nämnden säkerställer att det bedrivs ett målinriktat arbete genom att 

varje enhet årligen tar fram en plan för arbetet mot kränkande behandling och diskri-

minering. Barn och elever är delaktiga i arbetet. Kontrollmålet är i stort uppfyllt. 
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Vi konstaterar att samtliga skolor har tagit fram en plan för arbetet mot kränkande be-

handling och diskriminering, men att det varierar i hur väl de delar som ska ingå beskrivs. 

Vi anser att delar i vissa planer behöver utvecklas, främst kring; hur analys genomförts 

och vad den resulterat i, arbetet rörande kränkningar på internet (i sociala medier) samt 

hur Diskrimineringslagens krav tillgodoses. 

Vi bedömer att samtliga skolor på något sätt gör eleverna delaktiga i arbetet med att un-

dersöka risker och hinder, till exempel genom trygghetsenkäter och trygghetsvandringar.  

3.4. Riktlinjer och rutiner kopplat till arbetet med 
aktiva åtgärder  

3.4.1. Iakttagelser 

De upprättade planerna för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering på sko-

lenheterna följer som tidigare nämnts samma upplägg. Förutom den befintliga strukturen 

och rubriksättningen i planerna finns inget ytterligare stöddokument för författandet av 

planerna. I intervjuer uppges att trygghetsteamen diskuterar utformandet av planerna 

grundligt vid revidering, samt att pedagoger på respektive skolenhet är delaktiga i arbetet 

med att revidera planerna. Detta sker till exempel genom diskussion på arbetsplatsträffar, 

efter vilka synpunkter på planen skickas till trygghetsteamet för beaktande. Det framhålls 

också att arbetet genomförs med stöd av det material som Skolverket tillhandahåller. 

Planen mot kränkande behandling ska enligt Skolverket innehålla: 

 En översikt över de mål som verksamheten har satt upp för det förebyggande arbetet, 

 En översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra en kränkning, 

 En redovisning av vilka åtgärder verksamheten planerar att påbörja eller genomföra 

under det kommande året, 

 En redovisning av hur åtgärderna i den föregående årsplanen har genomförts. 

I planen ska det också anges vem som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs, 

samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Skolverket framhåller att planen också 

bör innehålla: 

 Vilka rutiner verksamheten har för akuta situationer, 

 En redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet4. 

I samtliga planer beskrivs rutiner för aktiva åtgärder samt akuta situationer. Ärende-

gången beskrivs olika ingående i de olika planerna men samtliga specificerar ansvariga 

funktioner. Samtliga skolor använder sig av en dokumenterad kommungemensam rutin 

vid befarad kränkning, där ärendegången samt vilka kommungemensamma blanketter 

som ska fyllas i specificeras. Den kommungemensamma rutinen finns bifogad endast i 

Mullhyttans plan men är enligt intervjuer känd och används i samtliga skolor. 

I nuläget fylls blanketter om kränkande behandling och trakasserier i för hand och levere-

ras till nämnd via utredningssekreterare tillika nämndsekreterare per post eller genom att 

rektor personligen levererar blanketten. Blanketten Utredning och beslut i ärende om 

kränkande behandling eller trakasserier (KUB 22), används vid utredning och ärendet 

                                                             
4 Skolverkets hemsida, Åtgärder mot kränkande behandling. 
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anmäls till nämnd genom en kopia av blanketten. I intervjuer framkommer att nuvarande 

ärendegång upplevs omständlig men att ärenden som pågår rapporteras till nämnd. Det 

framgår även att det finns fall då en signal om kränkning inte anmälts och att det inte all-

tid rapporteras när ett ärende avslutats. I intervjuer uppges också att kommunens ärende-

hanteringssystem Platina, ska börja användas för rapportering av ärenden om kränkande 

behandling och diskriminering . Samtliga intervjuade uttrycker att det finns ett stort be-

hov av kompetensutveckling kring användningen av systemet. En sådan kompetensut-

veckling är planerad att genomföras i oktober 2018. Bristerna i det nuvarande systemet 

finns även dokumenterade i uppföljningen av 2017 års internkontrollplan5. 

Som nämnts i stycke 3.1.1 ovan framgår det att det utöver grundmallen och föregående års 

plan, som används av respektive skolenhet för att ta fram en ny plan för arbetet mot krän-

kande behandling och diskriminering, saknas ytterligare stöd för arbetet med och förfat-

tande av planen. Det inbegriper då t.ex. en närmare vägledning om hur kartläggningar och 

analyser kan genomföras samt riktlinjer för hur de nya direktiven i Diskrimineringslagen 

från år 2017 ska tillgodoses6. Ett sådant dokumenterat stöd med just diskriminerings-

grunderna efterfrågas av flertalet av de intervjuade. Flera intervjuade uppger att diskrimi-

neringsgrunderna förvisso integreras i allt trygghetsarbete men att hanteringen kan tyd-

liggöras för att fullt ut följa Diskrimineringslagens direktiv rörande aktiva åtgärder med 

fokus på utbildningsanordnarens ansvar.  

I granskningen har vi tagit del av ett kommungemensamt dokument rörande trakasserier, 

Lekebergs kommuns handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, (ej 

daterad). Handlingsplanen tydliggör att sexuella trakasserier eller trakasserier på grund 

av kön, sexuell läggning, ålder, anställningsform, funktionshinder, etnisk tillhörighet, re-

ligion eller annan trosuppfattning ej tolereras. Vi noterar att handlingsplanen bland annat 

refererar till Jämställdhetslagen som ersattes av Diskrimineringslagen år 2009. 

3.4.2. Bedömning 

Kontrollmål 4. Nämnden säkerställer att det finns system, riktlinjer och dokumente-

rade rutiner kopplade till arbetet med att förebygga och upptäcka, anmäla, utreda, åt-

gärda, dokumentera och följa upp kränkande behandling och diskriminering. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att samtliga skolenheter arbetar efter en gemensam struktur vid framta-

gandet av planer mot kränkande behandling och diskriminering. Vi konstaterar samtidigt 

att det inte finns ytterligare stöddokument för framtagandet av planer, vilket riskerar leda 

till att de olika delarna i respektive plan behandlas olika ingående. Sådana olikheter kan 

ses i nuvarande planer, till exempel i avsnittet gällande analys. Stöd för att kunna bedöma 

vad som ska leda till en signal om kränkning skulle också underlätta arbetet och främja en 

samsyn mellan skolenheter och medarbetare. 

Vi konstaterar vidare att det finns en kommungemensam dokumenterad och känd rutin 

för handläggning av befarad kränkning. Vi ser samtidigt att det nuvarande arbetssättet 

med att rapportera ärenden manuellt riskerar leda till att inte samtliga ärenden rapporte-

                                                             
5 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06, §7. 
6 Diskrimineringsombudsmannen tillhandahåller olika former av stöd för detta arbete t.ex. den så kallade 
HUS-modellen. 
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ras avslutade. Nuvarande arbetssätt saknar en kontrollfunktion, utöver rektor, för att sä-

kerställa att avslutade ärenden rapporteras till nämnd. Vi ser positivt på kompetensut-

vecklingen, gällande Platina-systemet, som ska genomföras i oktober 2018 och anser att 

det bör underlätta ärendegången och möjligheterna att säkerställa att ärenden behandlas 

på tilltänkt sätt. 

Vi noterar att det på kommunövergripande nivå tagits fram en handlingsplan mot trakas-

serier och kränkande särbehandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Vi kan 

konstatera att planen är i behov av revidering och bör anpassas till de förändringar i Dis-

krimineringslagen som trädde i kraft år 2017.  

3.5. Dokumentation och uppföljning 
3.5.1. Iakttagelser 

I nämndens MER-plan7 2018 framgår att nämnden har beslutat om mål avseende elevers 

trygghet och delaktighet. Målen har indikatorer och målvärden och följs upp vid del- och 

helårsrapportering. Efter kontroll av 2017 års protokoll framgår att det, i enlighet med vad 

som specificeras i nämndens delegationsordning, årligen sker en uppföljning av samtliga 

skolors planer mot kränkande behandling och diskriminering8. 

I stycke 3.3.1 ovan har vi konstaterat att samtliga kontrollerade skolor har en plan mot 

kränkande behandling, i enlighet med Skollagen Kap 6, §8. Diskrimineringslagen anger 

sedan år 2017 att utbildningsanordnaren varje år skriftligen ska dokumentera arbetet med 

aktiva åtgärder. Detta innebär bland annat att: 

 en redogörelse för alla delar av arbetet med aktiva åtgärder, både främjande och 

förebyggande. 

 en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras. 

 samt en redogörelse för hur samverkansskyldigheten med elever och anställda.  

Kring ovanstående delar visar vår kontroll av planerna att de innehåller rubriker som 

skapar förutsättningar för att tillgodose Diskrimineringslagens direktiv. Som tidigare an-

givits varierar det dock i vilken utsträckning det framgår hur kartläggning och analyser 

har genomförts. I intervjuerna framgår även att det finns behov av att tydliggöra hur sko-

lorna ska arbeta med kravet på dokumentation för att säkerställa att det sker på ett ända-

målsenligt sätt. 

Efter kontroll av 2018 års protokoll konstateras att rapportering av kränkande behandling 

och trakasserier redovisas som en stående punkt vid nämndsmöten. Vidare framgår av 

nämndprotokoll9 att nämnden har efterfrågat en tydligare redovisning av kränkande be-

handling och trakasserier. Liksom vid genomförda intervjuer framkommer det i uppfölj-

ningen av 2017 års internkontrollplan, att systemet gällande anmälan om kränkande be-

handling är omständligt och riskerar leda till att ärenden inte anmäls, dokumenteras, följs 

upp och rapporteras. Nämnden beslutade vid rapporteringen av uppföljningen att utreda 

                                                             
7 Mål-, ekonomi- och resursplan. 
8 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2017-11-07. 
9 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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hur systemet kan förenklas10. Som tidigare nämnts ska fortbildning i ärendesystemet Pla-

tina genomföras i oktober 2018. 

Enligt kultur- och bildningsnämndens årsredovisning 2017 anmäldes under år 2017, 34 

stycken kränkningsärenden i kommunen. I intervjuer framkommer en osäkerhet kring om 

statistiken rör antalet inrapporterade signaler om kränkningar eller om det gäller antalet 

fastslagna kränkningar. Det framgår även att statistiken inte sammanställs per skolenhet 

utan att det endast sker på förvaltningsnivå. 

3.5.2. Bedömning 

Kontrollmål 5: Nämnden säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och dis-

kriminering dokumenteras och följs upp regelbundet per enhet och till nämnd. Kontroll-

målet är delvis uppfyllt. 

Vi kan konstatera att nämnden har mål för området som följs upp och att nämnden följer 

upp att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering dokumenteras. Vår bedöm-

ning är att skolornas årliga plan mot kränkande behandling även berör Diskrimineringsla-

gens dokumentationskrav. Vi bedömer dock att nämnden behöver tydliggöra hur doku-

mentationen ska presenteras för att säkerställa att ska ske på ett ändamålsenligt sätt.  

Nämnden följer löpande upp signaler om kränkningar. Nämnden bör dock förtydliga om 

det är signaler eller fastställda kränkningar som presenteras i sin måluppföljning. Statisti-

ken bör även minst årligen sammanställas per skolenhet och på förvaltningsnivå så att 

nämnden över tid kan följa utvecklingen inom området. 

I uppföljningen av 2017 års internkontrollplan identifieras ett utvecklingsbehov gällande 

systemet för rapportering, vilket vi ser påbörjas i och med den fortbildning som ska ge-

nomföras i oktober 2018 gällande ärendesystemet Platina. Det är viktigt att nämnden sä-

kerställer att användningen av Platina implementeras fullt ut, då vi bedömer att det finns 

tydliga brister i nuvarande hantering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Nämndprotokoll kultur- och bildningsnämnden, 2018-02-06. 
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Policy 2 (2)

Miljöpolicy för Lekebergs kommun 

Lekebergs kommuns mest betydande miljöaspekt är klimatpåverkan. Kommunen 
arbetar aktivt för att begränsa denna och dessutom med de övriga nationella 
miljömålen. Tillsammans ska vi bedriva ett miljöarbete som präglas av ständiga 
förbättringar och begränsning av förorening där miljölagstiftningen utgör en lägsta 
nivå.
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Protokoll 2018-12-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-14:55 Multen, Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Rickard Andersson (Sydnärke miljöförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §186

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

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

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-04

Datum för överklagan 2018-12-07 till och med 2018-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§186 - Lekebergs kommuns miljöpolicy (KS 15-576)
Ärendebeskrivning

Kommunen har 2016-02-29 antagit en miljöpolicy för perioden 2016-2021. I samband med 
att kommunen arbete med att miljödiplomera sig fortgår behöver miljöpolicyn uppdateras för 
att uppfylla kraven i standarden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy för Lekebergs kommun” som därmed ersätter 
”Miljöpolicy för 2016-2021”.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy för Lekebergs kommun” som därmed ersätter 
”Miljöpolicy för 2016-2021”.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-8)
 Miljöpolicy för Lekebergs kommun - (KS 15-576-10)
 §148 KSAU Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-9)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige
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Protokoll 2018-11-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-10:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §148

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-11-28 till och med 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander

Sida 2 av 3Sida 137 av 182



Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§148 - Lekebergs kommuns miljöpolicy (KS 15-576)
Ärendebeskrivning

Kommunen har 2016-02-29 antagit en miljöpolicy för perioden 2016-2021. I samband med 
att kommunen arbete med att miljödiplomera sig fortgår behöver miljöpolicyn uppdateras för 
att uppfylla kraven i standarden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar ”Miljöpolicy för Lekebergs kommun” som därmed ersätter 
”Miljöpolicy för 2016-2021”.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-6)
 Tjänsteskrivelse – Lekebergs kommuns miljöpolicy - (KS 15-576-8)
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Tjänsteskrivelse 2018-11-21 1 (2)

Dnr: KS 18-517

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018 behandlades på socialnämndens 
sammanträde den 5 maj, 2018. Ärendet återremitterades dock av kommunstyrelsen 
den 11 september, 2018 på grund av bristfällig redovisning. Ärendet behandlades 
därefter återigen av socialnämnden på sammanträde 12 november, 2018. 
Redovisningen har kompletterats med uppgifter om orsak till varför inte besluten 
verkställts och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för åtgärder för att 
verkställa besluten och samt när beslutet tog.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet. 
                                                                                                    Fortsätter att söka lämplig 
                                                                                                    kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
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Dnr: KS 18-517

Martin Willén Linda Kirrander
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-11-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-10:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §146

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-11-28 till och med 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§146 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 5 
maj, 2018. Ärendet återremitterades dock av kommunstyrelsen den 11 september, 2018 på 
grund av bristfällig redovisning. Ärendet behandlades därefter återigen av socialnämnden på 
sammanträde 12 november, 2018. Redovisningen har kompletterats med uppgifter om orsak 
till varför inte besluten verkställts och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för 
åtgärder för att verkställa besluten och samt när beslutet tog.

Ej verkställda beslut: Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL Resursbrist och svårighet att
Beslutsdatum 2017-05-26 matcha behovet.
Fortsätter att söka lämplig
kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 §71 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-

7)
 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - (KS 

18-517-6)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-5)
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-4)
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 - 

(KS 18-517-8)
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Protokoll 2018-04-09

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Thomas Andersson (Förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Lennart Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Kjell Edlund 
(S) (2:e vice ordförande)
Margareta Carlsson (V)  ersätter Wivie Palmroth 
(S)
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-09

Datum för överklagan 2018-04-10 till och med 2018-05-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-04-09

Justerare signatur

§28 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 (SON 
18-57)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1, 2018 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

 

Beslutsunderlag
 §52 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - 

(SON 18-57-1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-2)
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Protokoll 2018-05-14

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:40 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (tf förvaltningschef)
Sandra Magnusson (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist 
(C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter 
Wivie Palmroth (S)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Mikael 
Bergdahl (S)

Sida 1 av 3Sida 149 av 182



Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-14

Datum för överklagan 2018-05-16 till och med 2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-05-14

Justerare signatur

§41 - Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

För kvartal 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att det finns 
sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 1, 2018

Beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 1, 2018

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-57-7)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-6)
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Tjänsteskrivelse 2018-04-09 1 (1)

Dnr: SON 18-57

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 1, 2018 finns 1 ej verkställt beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
 Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
tf förvaltningschef Enhetschef
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Tjänsteskrivelse 2018-04-30 1 (1)

Dnr: SON 18-57

   

Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 1 har det sedan redovisningen till nämnden 9 april 2018 framkommit att 
det finns sammanlagt 2 ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. 

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den kompletterade redovisningen av ej verkställda beslut 
för kvartal 1, 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Thomas Andersson Tina Jansson
Tf förvaltningschef Enhetschef
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Tjänsteskrivelse 2018-09-04 1 (2)

Dnr: KS 18-517

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut 
från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet 
återremitteras till socialnämnden.

1 Analys
Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och 
förtydligas så att det finns en tydligöverblick, tex en lista som nedan, där bland annat 
orsakerna till att besluten inte är verkställda och vad nämnden har vidtagit eller 
planerar att vidta för att verkställa besluten och samt när beslutet tog (hur långt tid 
har det varit ej verkställt). 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att är ärendet återremitteras till 
socialnämnden för komplettering.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2018 till socialnämnden för komplettering av redovisningen där det tydligt ska 
framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder. 
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Tjänsteskrivelse 2018-09-04 2 (2)

Dnr: KS 18-517

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund

Protokollet innehåller paragraferna §122

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C)  ersätter Elin Nilsson (L) pga 
jäv
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3Sida 157 av 182



Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§122 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller 
såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Redovisningen från socialnämnden är bristfällig. Redovisningen bör förenklas och förtydligas 
så att det finns en tydligöverblick och föreslår därför att ärendet återremitteras till 
socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar redovisningen till socialnämnden för komplettering av 
redovisningen där det tydligt ska framgå, orsak, tid för beslut och planerade åtgärder.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-3)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-4)
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-5)
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Protokoll 2018-11-12

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §71

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-12

Datum för överklagan 2018-11-14 till och med 2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

§71 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 1, 2018 (SON 18-57)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

I tidigare tjänsteskrivelse angavs att det var 2 ej verkställda beslut för kvartal 1, vilket var 
felaktigt, det fanns endast 1 ej verkställt beslut som också är rapporterat till IVO, enligt 
nedan:

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 
kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha 
behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26
Fortsätter att söka lämplig
kontaktperson.

För vuxna finns inga ej verkställda beslut att rapportera under kvartal 1.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (SON 18-57-12)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-57-2)
 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - (SON 

18-57-10)
 §118 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 - (SON 

18-57-13)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Lekebergs kommuns revisorer
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Protokoll 2018-12-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-14:55 Multen, Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §184

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L) 
pga jäv
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Berth Falk (S) 
(2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Gerry 
Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-04

Datum för överklagan 2018-12-07 till och med 2018-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§184 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 1, 2018 (KS 18-517)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 5 
maj, 2018. Ärendet återremitterades dock av kommunstyrelsen den 11 september, 2018 på 
grund av bristfällig redovisning. Ärendet behandlades därefter återigen av socialnämnden på 
sammanträde 12 november, 2018. Redovisningen har kompletterats med uppgifter om orsak 
till varför inte besluten verkställts och vad nämnden har vidtagit eller planerar att vidta för 
åtgärder för att verkställa besluten och samt när beslutet tog.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2018.
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 - 

(KS 18-517-8)
 §146 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2018 - (KS 

18-517-9)
 §122 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 2018 - (KS 

18-517-6)
 §71 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-

7)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-3)
 SON §28/2018 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1, 2018 - (KS 18-517-1)
 §41 SON Komplettering av rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 

2018 - (KS 18-517-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-517-5)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för 

kvartal 3, 2018

49

KS 18-920
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Protokoll 2018-11-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
10:00-10:40 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §147

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-11-28 till och med 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

§147 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 3, 2018 (KS 18-920)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ej verkställda beslut: Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL Resursbrist och svårighet att
Beslutsdatum 2017-05-26 matcha behovet. Tidigare
föreslagen kontaktperson
bedömdes som ej lämplig.
Fortsätter att söka lämplig
kontaktperson.

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt Tidskrävande att hitta lämplig
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL familj för uppdraget.
Beslutsdatum 2018-06-11 Pågår nu utredning av
kontaktfamilj.

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder Personalomsättning inom
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13 perioder av sjukfrånvaro.
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04, se
under rubriken verkställda beslut nedan.

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder Personalomsättning inom
till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13 perioder av sjukfrånvaro.
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Protokoll 2018-11-26

Justerare signatur

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för Resursbrist av permanent
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL bostad, står fortsatt i kö

Verkställda Beslut:
Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29 om
permanent bostad för person född -73 enligt 5 kap 5§
eller 5 kap 7§ SoL

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL
Beslutsdatum 2018-06-13
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04

Ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018 behandlades på socialnämndens sammanträde den 12 
november, 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §72 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 - (KS 18-920-

1)
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 - 

(KS 18-920-2)
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Tjänsteskrivelse 2018-11-21 1 (2)

Dnr: KS 18-920

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ej verkställda beslut:                                                               Anledning:
Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1§ SoL    Resursbrist och svårighet att 
Beslutsdatum 2017-05-26                                                      matcha behovet. Tidigare
                                                                                                    föreslagen kontaktperson  
                                                                                                    bedömdes som ej lämplig. 
                                                                                                    Fortsätter att söka lämplig 
                                                                                                    kontaktperson.

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt              Tidskrävande att hitta lämplig
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL                                                      familj för uppdraget. 
Beslutsdatum 2018-06-11                                                      Pågår nu utredning av 
                                                                                                     kontaktfamilj.

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder   Personalomsättning inom
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL                                     öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        perioder av sjukfrånvaro. 
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04, se 
under rubriken verkställda beslut nedan.
                                                                                                      

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder   Personalomsättning inom
till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL                                     öppenvården samt längre
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        perioder av sjukfrånvaro. 
                                                                                                    

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för           Resursbrist av permanent
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö
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Dnr: KS 18-920

Verkställda Beslut:
Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29  om 
permanent bostad för person född -73 enligt 5 kap 5§  
eller 5 kap 7§ SoL  

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder 
till barn född -08 enligt 4 kap 1§ SoL                                    
Beslutsdatum 2018-06-13                                                        
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04             

Ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018 behandlades på socialnämndens 
sammanträde den 12 november, 2018. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Linda Kirrander
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-11-12

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §72

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-12

Datum för överklagan 2018-11-14 till och med 2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

§72 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 3, 2018 (SON 18-59)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktperson 
för barn enligt 4 kap 1§ SoL

Resursbrist och svårighet att matcha behovet.

Beslutsdatum 2017-05-26
Tidigare föreslagen kontaktperson bedömdes som 
ej lämplig. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt 
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL

Tidskrävande att hitta lämplig 
familj för uppdraget.

Beslutsdatum 2018-06-11
Pågår nu utredning av
kontaktfamilj.

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom 
öppenvården för förälder till barn född -
08 enligt 4 kap 1§ SoL

Personalomsättning inom öppenvården 
samt längre perioder av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13
Beslutet om föräldrastöd har verkställts 
2018-10-04, se under rubriken verkställda 
beslut nedan.
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården 
för förälder till barn född -13 enligt 4 kap 1§ 
SoL

Personalomsättning inom 
öppenvården samt längre perioder 
av sjukfrånvaro.

Beslutsdatum 2018-06-13  

 

Ej verkställda beslut Anledning:

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för 
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

Resursbrist av permanent 
bostad, står fortsatt i kö

 

Verkställda beslut

Beslut fattat 2018-03-14 verkställdes 2018-06-29 om permanent bostad för person 
född -73 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL

 

Verkställda beslut

Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder till barn född -08 
enligt 4 kap 1§ SoL

Beslutsdatum 2018-06-13

Beslutet om föräldrastöd har verkställts 2018-10-04

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.
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Protokoll 2018-11-12

Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (SON 18-59-3)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-10)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-10.1)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-9)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-6)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-7)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-8)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-4)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-5)
 Borttagen på grund av sekretess - (SON 18-59-11)

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

Lekebergs kommuns revisorer
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Protokoll 2018-12-04

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-14:55 Multen, Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §185

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L) 
pga jäv
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Berth Falk (S) 
(2:e vice ordförande)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Gerry 
Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-04

Datum för överklagan 2018-12-07 till och med 2018-12-29

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

§185 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
kvartal 3, 2018 (KS 18-920)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Anmälan om jäv

Elin Nilsson (L) anmäler jäv.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 - 

(KS 18-920-2)
 §147 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2018 - (KS 

18-920-3)
 §72 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2018 - (KS 18-920-

1)
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Protokoll 2018-12-04

Justerare signatur

Expedieras till 

Kommunfullmäktige
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