
Protokoll 2018-10-16

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:15 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§143-146, §§148-156
Jesper Andersson  (Praktikant från Thoren buissnes school)
Anna Bilock (Ekonomichef) §146, §§149-150
Peter Brändholm (Personalchef) §146, §149
Anna Andréasson (Utvecklings- och näringslivschef) §146
Mats Turesson (Teknisk chef) §146
Helen Ekman (Utredare) §147

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§143-156

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-16

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

Ärendelista
§143 Val av justerare
§144 Adjungerande
§145 Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund
§146 Information - Kommundirektör
§147 Information - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2018-2033
§148 Information - Delrapport utvecklingsmedel 2018 för fortsatt digitalisering av arkiv
§149 Månadsrapport för september 2018
§150 Skattesats för allmän kommunalskatt 2019
§151 Förordnande av förvaltningschef till socialförvaltningen

§152 Beställning av kompletterande detaljplanering avseende fastigheterna Fjugesta 5:2, 
2:4 m fl.

§153 Meddelanden
§154 Redovisning av delegationsbeslut
§155 Samverkansprotokoll för kännedom
§156 Synpunkter och klagomål
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Justerare signatur

§143- Val av justerare

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.
Justering sker den 18 oktober kl. 8:00.

Beslut

Kjell Edlund (S) utses att justera protokollet med Astrid Söderqvist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§144- Adjungerande

Ärendebeskrivning

Jesper Andersson är praktikant från Thoren buisness school och ska spendera sin praktik i 
Lekebergs kommun och följa kommunstyrelsens arbete under två veckor.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Jesper Andersson får närvara vid kommunstyrelsens 
sammanträde.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§145- Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§146- Information - Kommundirektör

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Avdelningscheferna på förvaltningen ger en nulägesbild över vad deras verksamheter arbetar 
med.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 14:45.
Sammanträdet återupptas kl. 15:00.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tom handling för anteckningar - (62500)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - ()

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§147 - Information - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 
2018-2033 (KS 18-562)
Ärendebeskrivning

Regionala befolkningsprognoser behövs för kommuner, myndigheter och andra 
organisationer bland annat som underlag vid  verksamhetsplanering av barnomsorg, skola och 
äldreomsorg eller annan typ av verksamhet. Befolkningsprognosen för Lekebergs kommun 
gäller för perioden 2018-2033 och är uppdelad i en prognos för hela kommunen samt 
delområdesprognoser för Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. Resultaten av prognoserna 
redovisas efter ålder och kön och är uppdelade efter variablerna folkmängd, födda, döda, 
inflyttade och utflyttade.

Prognosen för Lekeberg visar bland annat att kommunen står för en del utmaningar framöver 
med en ökad andel äldre och även stora grupper inom barnomsorg och skola. Grupperna är 
olika stora i de olika delområdena.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2018-2033 - (KS 18-562-7)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-562-9)
 Presentation av befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2018-2033 - från AU - (KS 18-

562-8)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§148 - Information - Delrapport utvecklingsmedel 2018 för 
fortsatt digitalisering av arkiv (KS 18-360)
Ärendebeskrivning

Administrativa avdelningens ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt från 
kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. Detta är en 
delrapport om hur de beviljade medlen används.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv - (KS 18-360-1)
 § 67 KS Beslut om utvecklingsmedel - (KS 18-360-2)
 Avtal digitalisering arkiv, 1706-014 - (KS 18-360-3)
 §116 KSAU Information - Delrapport utvecklingsmedel 2018 för fortsatt digitalisering av arkiv 

- (KS 18-360-4)
 Delrapport digitalisering av arkivet - (KS 18-360-6)
 Delrapport digitalisering - presentation - (KS 18-360-5)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§149 - Månadsrapport för september 2018 (KS 18-801)
Ärendebeskrivning

Månadsrapport om ekonomi och sjukfrånvaro.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten.

Beslutsunderlag
 Rapport om sjukfrånvaro 2018-2017 - (KS 18-801-1)
 Månadsrapport för september 2018 - (KS 18-801-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§150 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 (KS 18-753)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av 
kommunfullmäktige innan november månads utgång.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2019. Skattesatsen 
2018 är 22:43 kronor och blir således densamma 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §118 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-2)
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§151 - Förordnande av förvaltningschef till socialförvaltningen 
(KS 18-477)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tjänstemannagrupp och fackliga organisationer har 
intervjuat tre sökande till tjänst som förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen. 
Efter genomförd samverkan med berörda fackliga organisationer föreligger förslag till beslut 
att förordna Ann-Mari Gustafsson som förvaltningschef.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Förordnar Ann-Mari Gustafsson som förvaltningschef för socialförvaltningen under tiden 
2019-01-01 – 2022-12-31.

2. Uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor för Ann-Mari Gustafsson 
under pågående förordnande.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. Förordnar Ann-Mari Gustafsson som förvaltningschef för socialförvaltningen under tiden 
2019-01-01 – 2022-12-31.

2. Uppdrar till kommundirektören att besluta om anställningsvillkor för Ann-Mari Gustafsson 
under pågående förordnande.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-477-11)

Expedieras till 

Socialnämnden

Personalavdelningen

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§152 - Beställning av kompletterande detaljplanering avseende 
fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m fl. (KS 18-776)
Ärendebeskrivning
Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m.fl. Det 
innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även 
ny infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts.
Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare 
detaljplanering i området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att beställa kompletterande 
detaljplanläggning av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 med flera.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att beställa kompletterande 
detaljplanläggning av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 med flera.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av kompletterande detaljplanering av fastigheterna Fjugesta 

5:2, 2:4 med flera - (KS 18-776-1)
 Karta Fjugesta södra, kommunmark - (KS 18-776-2)
 Bilaga: Kartskiss planområde - (KS 18-776-3)
 §120 KSAU Beställning av kompletterande detaljplanering avseende fastigheterna Fjugesta 

5:2, 2:4 m fl. - (KS 18-776-4)

Expedieras till 

Sydnärke byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§153- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen mellan den 3 september 2018 och 9 oktober 
2018.

Meddelanden
  Delårsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2018 - (KS 18-737-1)
  Protokoll från styrelsemöte för Holdingbolaget 2018-08-21 - (KS 18-473-1)
  Protokoll från styrelsemöte för Holdingbolaget 2018-09-12 - (KS 18-473-2)
  Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda och 

tjänstemän - ()
  Meddelande (13/2018) från SKL:s styrelse om Kompetenssatsning för förtroendevalda och 

tjänstemän (2/3) - ()
  Protokoll från Regionala samverkansrådet - (KS 18-5-6)
  Styrelseprotokoll Lekebergsbostäder 2018-10-01 - (KS 18-11-3)
  Styrelseprotokoll Lekebergs kommunfastigheter 2018-10-01 - (KS 18-10-3)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§154- Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 7 kap. får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en 
ledamot eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden.

Redovisningen omfattar beslut fattade 4 september 2018 - 9 oktober 2018. 

Delegeringsbeslut
  Delegation - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-736-2)
  Delegation - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade - (KS 18-739-2)
  Delegation - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-640-2)
  Delegationsbeslut - Avatal om tillfällig markupplåtelse för del av Fjugesta 5:2 - (KS 18-732-3)
  Delegation - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-755-2)
  Delegation -  §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 18-754-2)
  Delegationsbeslut - Yttrande avseende ansökan om nyttjande av allmän platsmark - (KS 18-

356-4)
  Delegationsbeslut - Yttrande avseende ansökan om nyttjande av Allmän platsmark - (KS 18-

450-5)
  Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn - (KS 17-823-62)
  Delegation - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade - (KS 18-791-2)
  Delegationsbeslut - försäljning av del av Fjugesta 5:2 - (KS 18-654-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 16 oktober 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll 
den 16 oktober 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§155- Samverkansprotokoll för kännedom

Ärendebeskrivning

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

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

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-
sam samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i 
C-sam diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. 

Exempel på frågor som kan samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, 
vissa rekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-10-09 14.40.49 - (63688)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§156- Synpunkter och klagomål

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter med diarieförda svar gällande kommunstyrelsens verksamheter. 
Omfattar perioden omfattar 4 september 2018 till 9 oktober 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - ()
 Borttagen på grund av personuppgifter. - ()
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - (KS 18-750-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-750-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-751-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-752-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1.1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1.2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1.3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1.4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-760-1.5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-762-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-775-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-782-1)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§143

   



Adjungerande

§144

   



Information - Nämnder, bolag och kommunalförbund

§145

   



Information - Kommundirektör

§146

   



Datum 1 (1)



Information - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2018-
2033

§147

KS 18-562

   



Tjänsteskrivelse 2018-10-01 1 (1)

Dnr: KS 18-562

   

Tjänsteskrivelse - Befolkningsprognos för Lekebergs 
kommun 2018-2033

Ärendebeskrivning
Regionala befolkningsprognoser behövs för kommuner, myndigheter och andra 
organisationer bland annat som underlag vid verksamhetsplanering av barnomsorg, 
skola och äldreomsorg eller annan typ av verksamhet.

Befolkningsprognosen för Lekebergs kommun gäller för perioden 2018-2033 och är 
uppdelad i en prognos för hela kommunen samt delområdesprognoser för Fjugesta, 
Lanna och mullhyttan. Resultaten av prognoserna redovisas efter ålder och kön och 
är uppdelade efter variablerna folkmängd, födda, döda, inflyttade och utflyttade.

Prognosen för Lekeberg visar bland annat att kommunen står för en del utmaningar 
framöver med en ökad andel äldre och även stora grupper inom barnomsorg och 
skola. Grupperna är olika stora i de olika delområdena.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

SCB: s Befolkningsprognos 
för Lekebergs kommun

2018-2033

Inkl. delområdesprognoser för
- Fjugesta

- Lanna

- Mullhyttan



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Delområdesprognoser

- Fjugesta

- Lanna 

- Mullhyttan



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Tack!



Information - Delrapport utvecklingsmedel 2018 för fortsatt 
digitalisering av arkiv

§148

KS 18-360

   



2018-03-07 1 (2)

 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv 

Administrativa avdelningens ansökan om medel till utvecklingsprojekt. 

Behov
Förslaget är att i ett andra steg nu digitalisera ytterligare 75 hlm. Uppskattad kostnad 
för detta är 855 000 kronor för själva skanningen och till det tillkommer 
personalkostnader på ungefär 100 000 kronor i form av en projektanställning i 3 
månader för att registrera materialet i Platina.  

Det är möjligt att dela upp digitaliseringen i delprojekt och därmed minska 
kostnaderna. Det går alltså skala i projektets omfattning.  

Syfte
Lekebergs kommun har ett unikt arv av information och en insats har påbörjats för 
att säkerställa det långsiktiga bevarandet av den informationen samtidigt 
som kommunen kan frigöra tid och få en mer effektiv och säkrare hantering av 
information. Syftet med digitaliseringsprojektet är att;

 Effektivisera återsökning av information
 Göra processen mer kostnadseffektiv
 Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt perspektiv
 Bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet
 Säkra medborgarnas lagstadgade rätt till insyn och för forskningens behov
 Frigöra tid för administrativ avdelningen
 Snabbare hantering av utlämnanden
 Bättre service och kundnöjdhet.

Från att ha behövt stå och leta i en gammal och dålig arkivlokal i ibland flera timmar 
till att enkelt söka i kommunens diariesystem. Detta sparar mycket tid och förbättrar 
arbetsmiljön. Det leder också till bättre beslutsunderlag för politiken då det blir 
enklare kan få med äldre men ofta relevant information.  

Diarieförda handlingar
Lekebergs kommun har tidigare genomfört skanning av handlingar som diariefördes 
mellan år 1995-2010. För att digitaliseringsprojektet skulle få en bra grund att stå på 
inleddes allt med ett urval av handlingar som speglar de två olika svårighetsgrader av 
skanning som kommunen har i Centralarkivet. Målet med detta är att arbeta fram en 
så korrekt prisbild som möjligt till framtida skanningsprojekt.

Typ 1  

Den första typen är den något mer tidskrävande, bygglov och andra diarieförda 
handlingar i t.ex. Bygg- och miljös bestånd. Ibland dessa handlingar finns det flera 
ritningar som kräver mer handpåläggning vid skanning. 
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Typ 2

Den andra svårighetsgraden av handlingar är diarieförda handlingar ifrån t.ex. 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. I denna typ av bestånd finns mest 
vanliga A4 papper i akt omslag som gör att de är enkla att preparera inför skanningen 
och därmed mindre tidskrävande. 

Registrering i Platina
När de skannade filerna med tillhörande register har levererats till Lekeberg är det 
direkt möjligt att enkelt söka fram och ta del av informationen och registrering i 
Platina kan påbörjas. 

Fysisk arkivering och e-arkiv
Det skannade materialet kommer till en början arkiveras hos Nobeli Business Support 
men i förlängningen när vi har ett e-arkiv på plats i Lekebergs kommun kommer vi 
kunna genomföra en utredning om delar av beståndet kan gallras. 

Resultat
Resultatet av ett digitaliseringsprojekt är att vi kan ge medborgarna ännu bättre 
service, få mer effektiva processer kring återsökning och sammanställning av 
information och samtidigt bidra till att göra Lekebergs kommun en attraktiv 
arbetsgivare. 



Protokoll 2018-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-16:25 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Caroline Pellrud (Politisk lärling)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §67

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Gerry Milton

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)

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)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Ewonne 
Granberg (S)
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-10

Datum för överklagan 2018-04-12 till och med 2018-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-10

Justerare signatur

§67 - Beslut om utvecklingsmedel (KS 18-417)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till bland 
annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. Totalt avsätts 
2 645 000 kr som utvecklingsmedel 2018.

Ansökan ska innehålla behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten är att satsningen ska leda till 
ett effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet och/eller ekonomisk 
besparing som satsningen ger. Ansökan kan avse tekniska lösningar som finns idag, men inte 
används fullt ut. Det kan handla om kompetensutveckling eller utredningar som leder till 
effektiviseringar både i form av tid och ekonomi.

Fem ansökningar har inkommit varav fyra behandlas nu och den kvarvarande tillsammans 
med eventuella tillkommande ansökningar kommer behandlas vid ett senare sammanträde. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

-350 000 kr medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess
-400 000 kr till fortsatt digitalisering av arkiv
-144 000 kr extra resurser för kompetensutveckling inom Teknik- och serviceavdelningen
-500 000 kr till utökad arbete med GIS.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Elin Nilsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande från medel avsatta för utveckling:

-350 000 kr medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess
-400 000 kr till fortsatt digitalisering av arkiv
-144 000 kr extra resurser för kompetensutveckling inom Teknik- och serviceavdelningen
-500 000 kr till utökad arbete med GIS.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-1)
 Ansökan SON 20180308 - (56421)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-3)
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Justerare signatur

 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-417-6)
 Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018(51854) (0)_TMP - (56878)

Expedieras till 

Administativa avdelningen

Teknik- och serviceavdelningen

Sydnärkes IT-nämnd
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AVTAL

Digitalisering
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Dokumentidentitet: 1706-014

Kund Nobeli
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l Parter

Avtalstecknande parter är Lekebergs Kommun, 212000-2981, 716 31 Fjugesta,
nedan kallad Kunden och Nobeli Business Support AB, 556016-3247,
691 80 Karlskoga, nedan kallad Nobelt.

2 Bakgrund

Mellan Kunden och Nobelt har träffats överenskommelse om att Nobeli skall utföra
tjänster åt Kunden. Detta avtal skall reglera de tjänster som Nobeli skall
tillhandahålla samt de affärsmässiga villkoren för dessa.

Kunden har ett behov att utföra scamiing av dokument för ett värde av 508 000 kr

3 Avtalshandlingar

Följande dokument ingår som en integrerad del av detta Avtal och vid eventuella
motstridigheter äger de giltighet i följande ordning:

Avtal (detta dokument)

4 Samarbetsformer och ansvar

De normala kontaktvägarna för detta avtal är mellan Nobelis kontaktperson/er och
Kundens kontaktperson/er.

4.1 Lagar, föreskrifter och övriga anvisningar

För att trygga fanktionssäkerhet för parterna och deras personal förbinder sig
parterna att följa legala krav, Kundens områdesregler, företags- ordnings- och
säkerhetsregler, tekniska regler och anvisningar samt branschvillkor som finns inom
aktuellt tjänsteområde.

4.2 Rapportermg av fel

Kunden åtar sig att till Nobeli utan dröjsmål rapportera varje indikation på fel i
utfört arbete. Om fel upptäcks av Nobeli ska det på samma sätt rapporteras till
Kunden.

4.3 Fel eller brist, ansvarsfördelning

Fel eller brist som har orsakats av Nobeli skall avhjälpas utan dröjsmål och utan
kostnad för Kunden. Detta gäller dock endast om skadan kan hänföras till personal
anställd hos Nobeli eller till av Nobeli anlitad underentreprenör.

Kund
Parafiering:

Nobeli

Ä-
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Nobeli tar inte ansvar för felaktig leverans som beror på att Kunden har lämnat
felaktig infonnation eller bristfällig förutsättning för arbetets utförande.

Nobeli tar inte ansvar för förseningar som beror på att Kunden inte har
tillhandahållit underlag och anvisningar enligt avtalade tidplaner. Omvänt gäller att
Nobeli har ett ansvar att följa uppgjorda tidsplaner och skyldighet att i god tid
meddela Kunden om uppgjorda tidsplaner inte kan efterlevas.

Nobeli tar inte ansvar för indirekta skador som drabbar Kunden annat än om Nobelt

eller underleverantör till Nobeli har agerat med grov vårdslöshet.

Skadeståndskrav mot Nobeli skall framställas snarast, dock senast tre månader efter
det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt felaktigheten/bristen.

4.4 Sekretess

Parterna förbinder sig att, då uppdragets art så kräver, teckna tystnadsförbindelse
med den egna personalen och, om så blir aktuellt, hos underleverantör.

4.5 Nobelis normala arbetstider

Kobelis normala arbetstider är helgfri måndag till fi-edag mellan klockan 7. 30 och
16. 00 med avbrott för lunch mellan 11. 30 och 13. 00.

4.6 Tillgänglighet utanför normal arbetstid

Tillgänglighet kan förekoiiuna utöver normal arbetstid efter muntlig eller skriftlig
överenskommelse.

5 Avtalstid

Detta avtal träder i kraft från det datum båda parter har signerat avtalet och gäller till
skanningsuppdraget är genomfört, senast 2018-12-31.

5.1 Start för uppdrag

Uppdraget kan startas när båda parter har signerat detta avtal. Startdatum bestäms
gemensamt av parterna. Nobeli vill ha att Lekebergs Kommun meddelar minst l
dag innan inleverans sker av material.

5.2 Mindre ändringar

Mindre ändring kan ske utan uppsägning av avtalet under fömtsättning att Parterna
är överens om ändringen.

Beslutad ändring ska dokumenteras i beslutsprotokoll vilket undertecknas av
Parterna. Parterna ska få var sitt exemplar av sådant beslutsprotokoll.

Önskemål om ändring ska kanaliseras genom nedan angivna kontaktpersoner.

Kund
Parafiering:

Nobeli

•^
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5.3 Förtida uppsägning

Part äger rätt att med omedelbar verkan säga upp gällande avtal i följande
situationer:

l. Nobeli förbehåller sig rätten att avbryta uppdrag där Nobeli bedömer att Kunden
bryter mot gällande lag.

2. Part har begått ett väsentligt avtalsbrott och trots skriftlig anmodan om rättelse
inte vidtagits inom fyra veckor från det att anmodan har mottagits.

Anmodan skall lämnas utan dröjsmål sedan uppsägande Part fått kännedom om
omständigheterna som föranleder uppsägning.

3. Part inställer betalningar, försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder
ackordsförhandlingar, om företagarekonstmktör utses, p. g. a. utmätning eller
annan omständighet kan antas vara på obestånd.

6 Pris och omfattning

Pris för detta scanningsuppdrag är 508 000 SEK

Enheter som skannas är minimum 454 stycken. Max antal 490 stycken enheter.

Priset är baserat på ett snitt på det som redan idag står hos Nobelt. Lekebergs
Kommun kommer att skicka in ytterligare material så Nobeli har minst 454 enheter
att skanna.

Om det nya materialet som Lekebergs kommun levererar skiljer sig på utseende så
att skannings moment försvåras och tar mer tid så regleras skanningsvolym genom
förhandling mellan parterna. Nobeli är sammankallande om så skulle ske.

Det skannade materialet kommer att överlämnas på extern hårddisk.

6. 1 Arbetstidens förläggning och dess prispåverkan

Avtalat pris är baserat på att arbete utförs helgfii måndag-fredag under Nobelis
normala arbetstid.

Skulle Kunden önska att arbetet utförs utanför normal arbetstid, skall särskild
överenskommelse träffas härom. Överenskommet arbete utanför normal arbetstid
helgfria vardagar måndag - fredag mellan 06.00 till 20.00 debiteras med 1,5 ggr
normal timdebitering, och tid därutöver 2 ggr.

Kund
Parafiering:

Nobeli

-^
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6.2 Kostnader för externa inköp

Vid eventuella externa inköp av material, utrustning eller tjänster i samband med
uppdrag och dessa iiiköp administreras av Nobeli, faktureras kostnader plus ett
administrationspålägg med 15 % eller enligt gängse branschvillkor.

7 Fakturering och betalningsvillkor

Tjänsten kommer att faktureras när scanningsuppdraget är genomfört med 508 000
kr.

Betalning sker mot faktura per 30 dagar netto.
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

Eventuell reklamation berättigar inte Kunden att helt eller delvis innehålla betalning.
I förekommande fall krediteras Kunden efter överenskommelse och eventuellt
överskott betalas tillbaka till Kunden.

8 Försäkringar

Det åligger Nobeli att vidmakthålla erforderliga försäkringar för täckande av skada
som Kunden (kan) åsamkas med anledning av detta avtal. Nobelis ansvar enligt
detta avtal är begränsat till tio basbelopp.

9 Kontaktpersoner

Frågor rörande detta avtal hanteras i första hand av nedanstående personer.

Namn

Kundens kontaktperson Cecilia Lindström
Telefonnummer

0585-48835

Nobelis kontaktperson

Namn

Johan Schönning
Telefonnummer

0721-6222 81

Inga förändringar får göras i detta avtal av andra än av ovan angivna
kontaktpersoner eller dess ersättare. Samtliga överenskommelser som innebär
förändring av avtalets innehåll inklusive bilagor skall vara skriftliga.

10 Referensrätt

Om inte annat avtalats har Nobeli rätt att i sin marknadsföring eller i andra
sammanhang åberopa sin affärsförbindelse med Kunden.

Kun Nobeli
Parafiering:

-^? ^
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11 MUjö

Nobeli ska beakta miljökonsekvenser av de åtgärder som vidtas med anledning av
uppdraget och verka för minskad miljöbelastning.

12 Tvist och Lagval

I första hand skall Parterna lösa uppkomna tvister genom direkta förhandlingar
Parterna ska alltid försöka nå samtycke.

12.1 Tvist

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande
administrerat vid Stockholms Handelskainmares Skilj edomsinstitut (Institutet).
Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med
beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Instihitet också
bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Oavsett vad som stadgas ovan äger Nobeli rätten att vända sig till nationell domstol
för att få betalning för förfallen fordran.

12.2 Lagval

Svensk lag ska vara tillämplig.

13 Force Majeure

Följande omständigheter utgör befhelsegmnd om de medför att avtalets fullgörande
hindras eller blir oskäligt betungande:

arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom
eldsvåda, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande
omfattning, rekvisition, beslag, handels- eller valutarestriktioner, uppror och
upplopp, taiapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i
tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser fi-ån underleverantörer,
som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör
befi-ielsegmnd endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde fömtses
då avtalet ingicks. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegmnd som nämns i
denna punkt, att utan dröjsmål imderrätta andra parten om uppkomsten därav,
liksom dess upphörande.

Kun Nobeli
Parafiering:
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav Parterna har fått var sitt.

Karlskoga 2018-08-13

Nobeli Business Support AB

ft»4skoga2018-08-t/^
F^fjt^f

Lekebergs kommun

Lenna F "j din
VD

ustav Olofsson

Admimstrativ Chef

Ku d
Parafiering:

Nobeli
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Protokoll 2018-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Cecilia Lindström (Arkivarie)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-10-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-08

Datum för överklagan 2018-10-09 till och med 2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§116 - Information - Delrapport utvecklingsmedel 2018 för 
fortsatt digitalisering av arkiv (KS 18-360)
Ärendebeskrivning
Administrativa avdelningens ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt från 
kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. Detta är en 
delrapport om hur de beviljade medlen används.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Avtal digitalisering arkiv, 1706-014 - (KS 18-360-3)
 § 67 KS Beslut om utvecklingsmedel - (KS 18-360-2)
 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv - (KS 18-360-1)
 Rapport digitalisering - (62993)
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Utvecklingsmedel digitalisering av arkiv 

Administrativa avdelningens ansökte under våren år 2018 medel till 
utvecklingsprojekt från kommunstyrelsen. Detta är en delrapport om hur de 
beviljade medlen används.  Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. 

Syftet med digitaliseringsprojektet var att;

 Effektivisera återsökning av information
 Göra processen mer kostnadseffektiv
 Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt perspektiv
 Bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet
 Säkra medborgarnas lagstadgade rätt till insyn och för forskningens behov
 Frigöra tid för administrativ avdelningen
 Snabbare hantering av utlämnanden
 Bättre service och kundnöjdhet

Från att ha behövt stå och leta i en gammal och dålig arkivlokal i ibland flera timmar 
till att enkelt söka i digitaliserat material. Detta sparar mycket tid och förbättrar 
arbetsmiljön. Det leder också till bättre beslutsunderlag för politiken då det blir 
enklare kan få med äldre men ofta relevant information.

1 Behov
Under hösten år 2017 påbörjades ett arbete med digitalisering av arkiv inom befintlig 
budget och i ett andra steg ansöktes det om medel för att digitalisera ytterligare 75 
hyllmeter. Samtidigt pågick ett arbete att flytta arkivhandlingarna från kommunens 
undermåliga lokaler till en extern leverantör med lokaler anpassade för att 
säkerställa det långsiktiga bevarandet.

Gamla arkivlokalen Den nya arkivlokalen
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Kommunen har alltså flyttat i stort sett alla handlingar till ett externt arkiv. Lekeberg 
har ett unikt arv av arkiverad information som kommunen behöver säkerställa 
bevarandet av men detta handlar lika mycket om att frigöra tid och få en mer effektiv 
och säkrare hantering av information. 

 Externa behov för att möta medborgare, media och andra intressenter där 
tillgänglighet är en grundförutsättning.

 Interna behov för att effektivisera arbetsflöden men även för att skapa 
förutsättningar för ökad transparens.

2 Mål och genomförande
Målet med detta digitaliseringsprojekt var att verksamheter, samlingar och arkiv i 
ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för anställda 
och allmänheten. Administrativa avdelningen med Sydnärkes arkiv- och 
informationshanteringsenhet i spetsen samlar, bevarar och tillgängliggör arkiv och 
kulturarvsinformation.

3 Utfall halvvägs igenom projektet
Enheten är nu halvvägs igenom projektet att digitalisera (skanna) in kommunens 
arkivhandlingar, vilket i sig är en del i en samordnad digital informationshantering 
och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av arkiv. 

30%

25%

45%

Inskannat Kvar att skanna Ej aktuellt att skanna
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Digitaliseringsprojektet

Genom hela processen hanteras de juridiska frågor som är kopplade till digitalt 
bevarande och informationssäkerhetsperspektivet beträffande konfidentialitet, 
tillgänglighet, riktighet och spårbarhet, detta ska vara en naturlig och självklar del 
under digitaliseringsarbetet.

Den ursprungliga planen var att kommunen skulle registrera de skannade filerna med 
tillhörande index i Platina, projektet insåg snabbt att detta inte var nödvändigt. Det 
digitaliserade materialet finns tillgängligt på den administrativa avdelningen men 
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istället för det dubbelarbete registrering i Platina innebär avvaktar kommunen det 
kommande e-arkivet och kommer föra in filerna direkt i det. 

Projektet för att upphandla och implementera e-arkiv har dock försenats på grund av 
att SKLs ramavtal överprövats och handlagds av förvaltningsrätten sedan början av 
maj. 

3.1.1 Tillvägagångsätt 
Det huvudsakliga målet med utvecklingsmedlen var att digitalisera de ärenden som 
registrerades i kommunens tidigare ärendehanteringssystem WINÄSS mellan år 
1995-2010. För att digitaliseringsprojektet skulle få en bra grund att stå på inleddes 
allt med att skanna ett urval av handlingar som speglar de två olika svårighetsgrader 
av skanningen. Målet med detta var att arbeta fram en så korrekt prisbild som 
möjligt till framtida skanningsprojekt och med detta lyckades bra. Tack vare detta 
kunde kommunen pressa kostnaderna och digitalisera mer material än planerat. 
Förutom de i WINÄSS registrerade ärendena så kommer kommunen satsa på att 
digitalisera personalakter, komvuxbetyg, Kommunfullmäktiges protokoll med 
tillhörande handlingar mellan år 1985-1994. 

Det skannade materialet kommer till en början fortsatt arkiveras i det externa arkivet 
hos Nobeli Business Support men i förlängningen när e-Arkivet är på plats här i 
Lekebergs kommun kommer Sydnärkes arkiv- och informationshanteringsenhet 
kunna genomföra en utredning kring vilka delar av beståndet som kan gallras. 

3.1.2 Vinster så här långt
Framförallt ligger vinsten för verksamheterna i kommunen i att en effektivisering av 
återsökningarna av information har skett. 

Hela processen kring utlämnande av handlingar har gåtts igenom och effektiviserats. 
Från att medarbetarna har behövt stå och leta i en olämplig arkivlokal, i ibland flera 
timmar, till att enkelt ha informationen digitalt tillgänglig sparar mycket tid, är 
kostnadseffektivt och förbättrar arbetsmiljön. 
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Det material kommunen har skannat in så här långt kommer medarbetare på 
administrativa avdelningen åt från sin dator. Där handlingar ännu inte skannats 
skickar kommunen en förfrågan till Nobeli som sedan letar upp handlingen och 
mejlar tillbaka den till kommunen. I båda fallen har kommunen effektiviserat 
återsökningarna kraftigt. Det är även mer träffsäkert då det genom åren har 
försvunnit en del handlingar och nu när materialet är tillgängligt digitalt kan 
kommunen enkelt se när något saknas vilket frigör tid framför allt för den 
administrativa avdelningen men ger också en högre service då kommunen snabbt 
kan ge svar till medborgare och medarbetare. 

Detta projekt är en del av ett långsiktigt arbete med strategier och mål för 
digitalisering, digitalt bevarande samt främja synergier mellan de olika verksamheter 
som är engagerade i processerna för digitalisering och som kan dra nytta av fortsatt 
arbete med digitalt bevarande av information.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Utvecklingsmedel 
digitalisering av arkiv 

Delrapport



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bakgrund

Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till 
utvecklingsprojekt från kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr 
som beviljades i två steg.

Målet med detta digitaliseringsprojekt var att verksamheter, samlingar 
och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras 
elektroniskt för anställda och allmänheten. 



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Syfte

• Effektivisera återsökning av information

• Göra processen mer kostnadseffektiv

• Mer tillgänglig för verksamheten både nu och i ett långsiktigt 
perspektiv

• Frigöra tid för administrativ avdelningen

• Snabbare hantering av utlämnanden

• Bättre service



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Arkivlokal



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Processen



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Vinster så här långt

• Effektivisering av återsökningarna 

• Enkelt och säker digital tillgänglig information som sparar mycket tid, 
är kostnadseffektivt och förbättrar arbetsmiljön. 

• Nya sökmöjligheter

• Snabbare hantering av utlämnanden



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära



Månadsrapport för september 2018

§149

KS 18-801

   



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro september-augusti

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,30 % 8,71 % -1,41 %

Kultur- och bildningsförv 6,55 % 7,69 % -1,14 %

Socialförvaltningen 7,00 % 10,03 % -3,03 %

Sydnärkes IT-förvaltning 3,59 % 7,89 % -4,30 %

Lekebergs kommun 6,75 % 8,77 % -2,02 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro mars-februari
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro januari

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 6,93 % 9,24 % -2,31 %

Kultur- och bildningsförv 8,34 % 8,38 % -0,04 %

Socialförvaltningen 7,16 % 11,82 % -4,66 %

Sydnärkes IT-förvaltning 2,77 % 7,99 % -5,22 %

Lekebergs kommun 7,51 % 9,90 % -2,39 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro februari

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 8,10 % 8,74% -0,64 %

Kultur- och bildningsförv 9,51 % 10,26 % -0,75 %

Socialförvaltningen 9,33 % 11,97 % -2,64 %

Sydnärkes IT-förvaltning 5,99 % 12,84 % -6,85 %

Lekebergs kommun 9,14 % 10,86 % -1,72 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro mars

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,44 % 7,18 % +0,26 %

Kultur- och bildningsförv 6,87 % 8,52 % -1,65 %

Socialförvaltningen 6,88 % 10,49 % -3,61 %

Sydnärkes IT-förvaltning 8,99 % 11,71 % -2,72 %

Lekebergs kommun 7,02 % 9,27 % -2,25 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro april

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 8,83 % 7,51% +1,32%

Kultur- och bildningsförv 4,90 % 8,14 % -3,24 %

Socialförvaltningen 7,91 % 9,50 % -1,59 %

Sydnärkes IT-förvaltning 3,11 % 6,23 % -3,12 %

Lekebergs kommun 6,66 % 8,54 % -1,88 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro maj

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 10,04 % 7,60% +2,44%

Kultur- och bildningsförv 4,13 % 8,39 % -4,26 %

Socialförvaltningen 6,96 % 10,33 % -3,37 %

Sydnärkes IT-förvaltning 1,88 % 2,56 % -0,68 %

Lekebergs kommun 6,08 % 8,85 % -2,77 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro juni

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 7,15 % 7,62% -0,47%

Kultur- och bildningsförv 3,91 % 5,71 % -1,80 %

Socialförvaltningen 6,17 % 9,11 % -2,94 %

Sydnärkes IT-förvaltning 4,13 % 2,47 % +1,66 %

Lekebergs kommun 5,30 % 7,19 % -1,89 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro juli

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 5,54 % 5,92 % -0,38 %

Kultur- och bildningsförv 2,59 % 2,96 % -0,37 %

Socialförvaltningen 5,30 % 5,86 % -0,56 %

Sydnärkes IT-förvaltning 0,00 % 0,08 % -0,08 %

Lekebergs kommun 4,01 % 4,35 % -0,34 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro augusti

2018 2017 Förändring

Kommunstyrelseförv 5,93 % 7,27% -1,34 %

Kultur- och bildningsförv 4,11 % 6,11 % -2,00 %

Socialförvaltningen 5,77 % 6,48 % -0,71 %

Sydnärkes IT-förvaltning 0,38 % 4,98 % -4,00 %

Lekebergs kommun 4,96 % 6,37 % -1,41 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sjukfrånvaro augusti
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lång- korttidsfrånvaro

Intervallens andel redovisas i procent av hela sjukfrånvaron under den 
redovisade perioden. Summeringen av sjukperioden blir alltid 100 %.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lång- korttidssjukfrånvaro
Totalt för kommunen september-augusti

1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91- dgr

% 2018 5,1 % 31,5 % 4,1 % 8,1 % 5,8 % 45,4 %

% 2017 3,4 % 22,4 % 4,6 % 5,8 % 4,4 % 59,4 %

Differens +1,7 % +9,1 % -0,5 % +2,3 % +1,4 % -14,0 %



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lång- korttidssjukfrånvaro
Totalt för kommunen mars-februari

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91- dgr

2018 2017



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lång- korttidsfrånvaro 2018
2018

1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91- dgr



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Tack
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom sept 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen 90 191 60 107 67% 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

201 212 149 746 74% 

Socialnämnden 155 787 120 136 77% 

Totalt 447 190 329 989  

VA-verksamheten 0 321 0% 

Sydnärkes IT-nämnd 0 -282 059 0% 

Riktpunkt tom sept 75% 
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom sept 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

14 664 8 706 59% 

Ekonomiavdelningen 20 188 14 353 71% 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

28 537 19 786 69% 

Personalavdelningen 8 181 4 157 51% 

Kommunledningen 18 621 13 105 70% 

Totalt 90 191 60 107 67% 

Riktpunkt tom september 75% 
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

  Nuvarande period 
Föregående år (samma 
period) 

Kommunstyrelsen 7,30 % 8,71 % 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

6,55 % 7,69 % 

Socialnämnden 7,00 % 10,03 % 

Sydnärkes IT-nämnd 3,59 % 7,89 % 

Lekebergs kommun (totalt) 6,75 % 8,77 % 

Avser helår, jämföresle 160901-170831 med 170901-180831. 
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4 Övergripande 

Övergripande 

  Innevarande period Föregående år 

Invånarantal 8 067 7 830 (okt 2017) 

Arbetslöshet 3,5 % 3,7 % (september 2017) 

Antal invånare i kommunen 2018-10-11. 
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Protokoll 2018-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-10-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-08

Datum för överklagan 2018-10-09 till och med 2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-10-08

Justerare signatur

§118 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 (KS 18-753)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av 
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att skattesatsen förblir oförändrad 2019. Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således 
densamma 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2019 - (KS 18-753-1)

Sida 3 av 3



Tjänsteskrivelse 2018-10-01 1 (1)

Dnr: KS 18-753

   

Skattesats för allmän kommunalskatt 2019

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2019 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt 
kommunallagen 8 kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads 
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen förblir oförändrad 2019. 
Skattesatsen 2018 är 22:43 kronor och blir således densamma 2019.

1 Bakgrund
Enligt kommunallagens 8 kapitel 6§ ska kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång föreslå skattesatsen för kommande år.

Skattesatsen för 2018 uppgår till 22:43 kronor per beskattningsbar 
hundrakronorssedel och föreslås vara oförändrad 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 22:43 kronor per 
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef



Förordnande av förvaltningschef till socialförvaltningen
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Beställning av kompletterande detaljplanering avseende 
fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m fl.

§152

KS 18-776

   



Tjänsteskrivelse 2018-10-01 1 (2)

Dnr: KS 18-776

   

Beställning av kompletterande detaljplanering 
avseende fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m fl.

Ärendebeskrivning
Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 
m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i 
södra Fjugesta. Även ny infrastruktur i form av Dommarringsvägen har anlagts.
Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av 
ytterligare detaljplanering i området.

1 Bakgrund
Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 
m.fl. Det innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i 
södra Fjugesta. Även ny infrastruktur i form av Dommarringsvägen har anlagts.

2 Analys
Byggnation av bostäder i området har varit omfattande och den positiva tillväxten 
bedöms fortsätta. Behovet av ny bostadsbebyggelse bedöms bestå och viljan att 
bosätta sig i området Fjugesta södra har varit stort.

Byggnation av nya bostäder ger också en ökad trafik, bland annat via Södergatan och 
Storgatan. För att få en bra lösning för fortsatt och framtida trafik behöver nya stråk 
för fordonstrafik kunna anläggas, bland annat i riktning mot Fjugesta byväg.

3 Slutsats
Då behovet av ytterligare bostadsbebyggelse bedöms kvarstå, samt att området 
Fjugesta södra visat sig vara mycket populärt bland bostadssökande, finns anledning 
att genom detaljplanläggning medge ökad möjlighet till bostadsbebyggelse.

Ett ökat antal boende i området medför även behov av utvecklad infrastruktur och 
ökad service, t ex i form av ny gatumark, förskola, lekplats och naturområden. Detta 
bör beaktas i planarbetet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt Kommundirektören att beställa kompletterande 
detaljplanläggning av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 med flera.
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Dnr: KS 18-776

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bilaga:
Karta planområde KS 18-766

Planen ska möjliggöra:

Byggrätt
Naturmark
Vattenpark (dagvatten/våtmark)
Allmän plats – Lek-/aktivitetsmark
Gatumark inkl ny utfart mot Fjugesta byväg



Protokoll 2018-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

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

Sida 1 av 3



Protokoll 2018-10-08

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-08

Datum för överklagan 2018-10-09 till och med 2018-10-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund

Sida 2 av 3



Protokoll 2018-10-08

Justerare signatur

§120 - Beställning av kompletterande detaljplanering avseende 
fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m fl. (KS 18-776)
Ärendebeskrivning
Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 m.fl. Det 
innebar att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även 
ny infrastruktur i form av Dommarringsvägen har anlagts.
Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare 
detaljplanering i området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att beställa kompletterande 
detaljplanläggning av fastigheterna Fjugesta 5:2, 2:4 med flera.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av kompletterande detaljplanering av fastigheterna Fjugesta 

5:2, 2:4 med flera - (KS 18-776-1)
 Karta Fjugesta södra, kommunmark - (KS 18-776-2)
 Bilaga: Kartskiss planområde - (KS 18-776-3)

Sida 3 av 3



Samverkansprotokoll för kännedom

§155

   



Protokoll 2018-10-09

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-14:00 Leken Location  

Övriga
Linda Calson (Personalspecialist)
Patrick Husa (Personalhandläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §§43-49

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Gordana Sutic (SACO)
Martin Willén (ordförande) (Kommundirektör)

Sida 1 av 10



Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-10-09

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson

Sida 2 av 10



Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§43 Val av justerare
§44 Föregående protokoll
§45 Ärenden till Central samverkan
§46 Övriga ärenden till Central samverkan
§47 Ärenden till KSAU/KS
§48 Ärenden till KSF-samverkan
§49 Övriga ärenden till KSF-samverkan

Sida 3 av 10



Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§43- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Gordana Sutic.

Sida 4 av 10



Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§44- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

Inget att erinra föregående protokoll.

 

 

 

 

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-09-06 13.15.59 - (62571)

Sida 5 av 10



Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§45- Ärenden till Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Information om ny socialchef

Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås Anne-Marie Gustavsson som ny socialchef. Ärendet ska 
upp på KS för beslut nästa vecka.
Övriga fackliga företrädare som inte närvarar på dagens samverkan har meddelat via e-post att det 
inte finns något att erinra tillsättningen. 
Anne-Marie kommer närmast från Capio Läkargruppen där hon har tjänstgjort som verksamhetschef. 
Hon tillträden den 1 januari 2019.
Tillsättningen av socialchef anses samverkat med dagens sammanträde.

 Ny politisk majoritet 

Centern och Socialdemokraterna har beslutat att bilda ny politisk majoritet tillsammans. Budgeten 
som ligger just nu bygger på den preliminära  från juni och det kommer troligtvis inte att bli några 
stora förändringar just nu, andra förändringar är svårt att förutspå och hur det kan påverka 
verksamheterna framöver.

 

 Information om sophantering

SACO har under tidigare samverkansmöten tagit upp frågan angående sophanteringen ur ett 
arbetsmiljöperspektiv. Bland annat har det varit svårframkomligt och tungt, framförallt vintertid. Nu 
kommer en sopstation med tak att byggas i anslutning till garagen.
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Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§46- Övriga ärenden till Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Information Omställningsfonden

Ansökan om medel från Omställningsfonden är skickade, dock har ej något beslut meddelats om de 
har beviljats eller inte. Information kommer att ske löpande i samverkansgruppen.
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Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§47- Ärenden till KSAU/KS

Ärendebeskrivning

 Inga relevanta beslutspunkter för samverkan på KSAU/KS.

 

 För information - Tillväxtprognosen visar att Lekeberg växer, beräknas öka med 1000 
personer på 10 år, i alla åldrar med undantag för ungdomar i gymnasieåldern. 
Prognosen syftar bland annat till att ge en analys för hur verksamheterna kan behöva 
förändras och utvecklas framöver.
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Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§48- Ärenden till KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga ärenden till KS-samverkan.
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Protokoll 2018-10-09

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§49- Övriga ärenden till KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.
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Synpunkter och klagomål

§156
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E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Peter

E-post (frivilligt)

busloket57@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Skandal att en lekebergsbo inte kan ta bussen in till Örebro och gå på bio eller käka på en restaurang och
sedan ta bussen hem till Mullhyttan kl 22.30. Det funkade ju tidigare. Att vi har en kommunalskatt som i
Norrland kan jag köpa om vi får en rimlig samhällsservice.
Hoppas på åtgärder Wendela !
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