
Kallelse 2019-09-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats
09:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Ewa-Britt Nilima (C), Politisk lärling

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.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (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)
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Kallelse 2019-09-10

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare samt en ersättande justerare bör utses att, tillsammans med ordförande, justera 
dagens protokoll.

Justering föreslås ske den 11 september kl. 15.00

Förslag till beslut

xx utses att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.
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Kallelse 2019-09-10

2 – Arbetsmiljöverket besöker regioner och 
kommuner under våren 
(KS 19-373)

Föredragande Arbetsmiljöverket 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöverket kommer till Lekebergs kommun kl. 9:00 och informerar om förtroendevaldas 
arbetsgivaransvar.

Beslutsunderlag
 Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren
 Följebrev till informationsbrev till regioner och kommuner
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Kallelse 2019-09-10

3 – Arbetsmiljöplan 2019 
(KS 19-338)

Föredragande Carina Åkesson 

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöplaner upprättas årligen för de olika verksamheterna, som ett led i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöplanerna är uppdelade förvaltningsvis och inom vissa förvaltningar 
även per enhet/avdelning.
Grunden för arbetsmiljöplanerna återfinns i de problem som uppmärksammats genom bl.a. 
skyddsronder, brandskyddskontroller, arbetsplatsträffar, medarbetarenkäter etcetera.
Uppföljning av arbetsmiljöplanerna sker kontinuerligt genom förvaltningarnas samverkansgrupper 
samt genom den centrala samverkansgruppen.
Lekebergs kommuns arbetsmiljöpolicy anger grunden för hur man genom arbetsmiljöarbetet 
strävar efter att åstadkomma en långsiktig, effektiv verksamhet samtidigt som man ska arbeta för 
en god fysisk och psykisk hälsa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger information om arbetsmiljöplan 2019 till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Arbetsmiljöplan 2019
 Arbetsmiljöplan 2019
 §93 KSAU Informationsärende - Arbetsmiljöplan 2019
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Kallelse 2019-09-10

4 – Informationsärende: Information från 
nämnder, bolag och kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-09-10

5 – Rapportering om arbetet med 
förutsättningar för chefer i Lekebergs 
kommun 
(KS 19-464)

Föredragande Martin Willén 

Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj beslutade kommunstyrelsen att ge 
”kommundirektör i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 september lämna en 
skriftlig rapport kring pågående och framtida arbete med reflekterande samtal”.

En rapport har nu tagits fram och redovisas för kommunstyrelsen den 10 september.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar
 Rapport om arbetet med chefernas förutsättningar
 §94 KSAU Rapportering om arbetet med förutsättningar för chefer i Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-10

6 – Revidering av riktlinje gällande bisyssla i 
Lekebergs kommun 
(KS 19-459)

Föredragande Linda Calson 

Ärendebeskrivning

Den tidigare lydelsen i § 8 AB var enligt följande:

”Arbetstagare ska på begäran anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser 
behövs för bedömning av bisysslan”.
[…]
Arbetsgivaren får förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att bisysslan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande tillfrågas om han/hon har någon annan anställning eller 
har för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska kunna bedöma den sökandes 
lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska på arbetsgivarens begäran omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som 
lämnas till ansvarig chef.

Den nya skrivningen i AB lyder enligt följande:
”Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter, som arbetsgivaren 
anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om 
skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter.
Arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan […]
[…]
Före anställningstillfället ska den sökande informeras om att han/hon har en skyldighet att anmäla 
en annan anställning eller om det finns för avsikt att skaffa någon bisyssla så att arbetsgivaren ska 
kunna bedöma den sökandes lämplighet och anställningsbarhet.
[…]
Den anställde ska omgående anmäla bisyssla på särskild blankett, som lämnas till ansvarig chef.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar riktlinjen gällande bisyssla.
2. riktlinjen ersätter därmed den tidigare riktlinjen gällande bisyssla.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 Riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun
 §95 KSAU Revidering av riktlinje gällande bisyssla i Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-10

7 – Förordande av ekonomichef 
(KS 19-460)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun tillämpar tidsbegränsade förordnande för chefsuppdraget i kommunen, 
normalt under fyra år. Anna Bilocks förordnande som ekonomichef upphör 2019-07-31. Föreslås att 
Anna Bilocks förordnandet förlängs under tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. förordnar Anna Bilock som ekonomichef för tiden 2019-08-01 t.o.m. 2023-07-31.
2. uppdrar till kommundirektören att upprätta enskilt anställningsavtal samt besluta om 
anställningsvillkor under pågående förordnande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förordnande av ekonomichef
 §96 KSAU Förordande av ekonomichef
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Kallelse 2019-09-10

8 – Månadsrapport augusti 2019 
(KS 19-426)

Föredragande Ludvig Wreth m.fl. 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för augusti 2019. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut 
inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till 
exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna i rapporten avser augusti månad och innehåller ingen analys utan är endast en beskrivning 
över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för augusti 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport augusti 2019
 §97 KSAU Månadsrapport augusti 2019
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Kallelse 2019-09-10

9 – Prognosrapport 2 (delårsrapport) för 
kommunstyrelsen 2019 
(KS 19-467)

Föredragande Ludvig Wreth/Lina 
Hagbrand 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019, som 
innehåller en beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomisk prognos för 
helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 4 mål helt och 2 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 67 
%.

Av de 22 beslutade indikatorerna uppnås 18 helt och 4 delvis, vilket ger en indikatoruppfyllelse på 
82 %.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 4 580 tkr för 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2 (delårsrapport) för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport kommunstyrelsen 2019
 Prognosrapport 2 (delårsrapport) 2019 för kommunstyrelsen
 §98 KSAU Prognosrapport 2 (delårsrapport) för kommunstyrelsen 2019
 Powerpoint - Delårsrapport Kommunstyrelsen 2019 (PDF)
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Kallelse 2019-09-10

10 – Delårsbokslut 2019 för Lekebergs 
kommun 
(KS 19-468)

Föredragande Ludvig Wreth/Anna 
Bilock 

Ärendebeskrivning

Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2019.

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för kommunens mål 
samt nuläge och prognos för ekonomin.

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2019 ut som följer:
• 3 mål uppnås
• 3 uppnås delvis

Det ger en måluppfyllelse på 50 %, vilket är i likhet med prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 031 tkr per den sista 
juli 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 11 784 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 26 710 tkr. Anledningen till att helårsresultatet 
förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att skatter och bidrag redovisar ett 
överskott, vilket främst har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 680 tkr, vilket är 880 tkr bättre än 
vid prognosrapport 1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 §99 KSAU Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-10

11 – Intern kontrollrapport 2, 2019 för 
kommunstyrelsen 
(KS 19-469)

Föredragande Ludvig Wreth 

Ärendebeskrivning

Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en 
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för 
den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret 
för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna 
kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens 
organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Rapport två avser genomförda interna kontroller och uppföljningar april-juli utifrån de risker och 
planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt var elva 
kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sju på ingen avvikelse, tre på 
mindre avvikelse och en på större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 2 för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för kommunstyrelsen
 Rapport - Intern kontroll 2 för Kommunstyrelsen 2019
 §100 KSAU Intern kontrollrapport 2 för kommunstyrelsen
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Kallelse 2019-09-10

12 – Intern kontroll 2 för Lekebergs 
nämnder 
(KS 19-470)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen 
fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport två avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-05-
01 – 2019-07-31. Rapport två för Kommunstyrelsens utförda interna kontroller för denna period 
behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga fem kontrollmoment för den andra intern 
kontrollperioden. Tre kontrollmoment visade inte på några avvikelser och två kontrollmoment 
visade på mindre avvikelser.

Socialnämnden har genomfört samtliga sex kontrollmoment för den andra intern kontrollperioden. 
Fyra kontrollmoment visade inte på några avvikelser, ett kontrollmoment visade på mindre 
avvikelse och ett kontrollmoment visade på större avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört de två kontrollmomenten som var planerade för den andra 
intern kontrollperioden. En kontroll visade inte på någon avvikelse och en kontroll visade på större 
avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 2 2019 för Lekebergs nämnder
 Intern kontrollrapport per sista juni 2019 (Socialnämnden)
 Uppföljning internkontroll KUB prognos 2 - 2019
 Sydnärkes IT-nämnd intern kontroll 2 2019 - rapport
 §101 KSAU Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder
 §60 SON Intern kontrollrapport per sista juni 2019
 §65 KUB nämnd Internkontrollrapport prognos 2 2019 för kultur- och bildningsnämnden
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Kallelse 2019-09-10

13 – Upprättande av kompletterande 
Detaljplan för fastighet Fjugesta Södra - 
Fjugesta 5:2 m.fl. 
(KS 18-776)

Föredragande Sydnärkes 
byggförvaltning 

Ärendebeskrivning

Under 2015-2016 upprättades detaljplan för delar av fastigheterna Fjugesta 5:76 m.fl. Det innebar 
att en första etapp av ny bostadsbebyggelse kunde genomföras i södra Fjugesta. Även nu 
infrastruktur i form av Domarringsvägen har anlagts. Då behovet av bostadsbebyggelse och ökad 
infrastruktur fortgår finns behov av ytterligare detaljplanering i området. Kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun beslutade 2018-10-16 (KS 18-516) att beställa en ny detaljplan i området. 
Inriktningen på planförslaget är att kompletterande bostadsbebyggelse och en ny väganslutning 
mot Fjugesta Byväg ska tillskapas.

Planförslaget föreslås följa ett standard förfarande enligt PBL (Plan- och bygglagen) 2010:900.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. skickas ut på samråd 
enligt 5 kap. 11 § Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Johan Niklasson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för fastighet Fjugesta 5:76 m.fl. (Fjugesta södra)
 Plankarta Fjugesta södra
 Planbeskrivning Fjugesta Södra
 Fastighetsförteckning Fjugesta södra Fjugesta 5-76 m fl
 Trafikutredning södra
 Bilaga Trafikalstring Södra
 §104 KSAU Upprättande av kompletterande detaljplanering - Fjugesta södra - Fjugesta 5:2 

m fl
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Kallelse 2019-09-10

14 – Förändring av gällande detaljplan för 
Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden) 
(KS 18-346)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och omsorgsboende 
bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det har dock visat sig att detaljplanen i 
området behöver göras om för att eventuella utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. 
Gällande detaljplaner som berör såväl kvarteret mejeristen som kvarteret borgmästaren är väldigt 
begränsande genom att det finns mycket prickad mark (mark som inte får bebyggas). Inriktningen 
på planarbetet är därför att det ska göras en ny gemensam plan för båda kvarteren med viss utökad 
byggrätt för att möta eventuella framtida behov.

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny 
detaljplan i området. Planförslaget föreslås följa ett utökat förfarande enligt PBL (Plan- och 
bygglagen) 2010:900. Planförslaget har varit ute på samråd 3 oktober – 24 oktober 2018.

Detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. skickas ut på granskning enligt 5 kap. 18 § 
Plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fjugesta 46:2 m.fl.
 Plankarta - uppdaterad
 Planbeskrivning - uppdaterad
 Samrådsredogörelse
 Översiktlig markprovtagning
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta 080717 inkl bilaga
 §105 KSAU Förändring av gällande detaljplan för Fjugesta 46:2, 2:19 m fl (bl a Linden)
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Kallelse 2019-09-10

15 – Ansökan om planbesked Knista-Sanna 
1:19 - 2019 
(KS 19-359)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

En ansökan om planbesked har inkommit daterad 2019-04-30. Sökande är intresserade av att 
planlägga för bostäder och vill ha breda möjligheter för olika typer av bostadstyper. Sökande har 
skickat med en kartbilaga som avgränsar fastigheten till den södra delen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
beslutar att en detaljplan tas fram rörande fastighet Knista-Sanna 1:19 i Lekebergs kommun. En 
preliminär bedömning är att arbetet beräknas kunna påbörjas under 2020 och att beslut om att 
anta detaljplanen beräknas kunna ske under 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Knista-Sanna 1-19
 PM - Ansökan om planbesked Knista-Sanna 1-19
 Ansökan om planbesked Sanna 2019
 §106 KSAU Ansökan om planbesked Knista-Sanna 1:19 - 2019
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Kallelse 2019-09-10

16 – Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 
m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 
industriområde) 
(KS 19-580)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs bioenergi AB för dialog med kommunen avseende möjligheten att anlägga en ny 
reservpanncentral för fjärrvärme i Fjugesta. Platsen som bedöms som mest lämplig är ett område 
norr om fastigheten Fjugesta 3:180 (Klaessonhuset) och delvis på kommunens fastighet Fjugesta 
1:2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
uppdrar till Sydnärkes byggförvaltning att ändra detaljplanen för Fjugesta 1:2 m fl inom området 
Fjugesta Nordväst, Berga industriområde för att möjliggöra för framtida fjärvärmeförsörjning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 

industriområde)
 Bilaga 1 till KS 19-580 (PDF)
 §107 KSAU Kompletterande detaljplan Fjugesta 1:2 m fl (Fjugesta Nordväst, Berga 

industriområde)
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Kallelse 2019-09-10

17 – Ansökan om upphävande av 
vattenskyddsområde och föreskrifter för 
Lekebergs kommuns vattentäkt i Mullhyttan 
(KS 19-423)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vattentäkten i Mullhyttan har tagits ur bruk. Täkten bedöms inte ha kapacitet eller vattenkvalitet 
för att utgöra ett värde för den framtida dricksvattenförsörjningen i regionen. I nyligen färdigställd 
vattenförsörjningsplan för Lekebergs kommun pekas vattentäkten inte ut som en potentiell 
dricksvattenförekomst. Av denna anledning bör vattenskyddsområdet runt täkten upphävas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ansöka hos Länsstyrelsen om att det berörda 
vattenskyddsområdet upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Upphävande av vattenskyddsområde och föreskrifter för lekebergs 

kommuns vattentäkt i Mullhyttan
 Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde
 §103 KSAU Ansökan om upphävande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Lekebergs 

kommuns vattentäkt i Mullhyttan
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Kallelse 2019-09-10

18 – Beslut om riktlinjer för markanvisning 
(KS 19-435)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I syfte att tydliggöra förutsättningar, möjligheter och för att klargöra processen kring försäljning av 
kommunens mark ska Riktlinjer för markanvisning tas fram. Riktlinjerna utgör därefter grund för 
såväl kommunens eget arbete som för marknadens möjligheter att förvärva mark i Lekebergs 
kommun.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Riktlinjer för markanvisning
2. upphäver tidigare beslut om priser på kommunala tomter för bostadsbebyggelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om riktlinjer för markanvisning
 Riktlinje för markanvisning
 §102 KSAU Beslut om riktlinjer för markanvisning
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19 – Tilldelningsbeslut efter genomförd 
upphandling – Totalentreprenad Fjugesta 
södra 
(KS 19-472)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning

Upphandling har genomförts i syfte att anlägga infrastruktur på Fjugesta södra (Fjugesta 5:2) i 
enlighet med gällande detaljplan. Anbud har kommit in och har anbudssummor inom enligt tidigare 
beslutad investeringsnivå för projektet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar anbud 4.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut avseende totalentreprenad
 Bilaga till KS 19-472
 §108 KSAU Tilldelningsbeslut efter genomförd upphandling – Totalentreprenad Fjugesta 

södra
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20 – Svar på medborgarförslag om utökad 
vägbelysning samt vägren 
(KS 19-84)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om utökad belysning samt utbyggd vägren längs väg 204 i 
Mullhyttan. Kommunen är inte ansvarig väghållare och av den anledningen har kommunen inte 
någon möjlighet att tillmötesgå medborgarförslaget. Trafikverket är ansvarig väghållare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar svaret på medborgarförslaget om utökad belysning och utbyggnad av vägren läns väg 204 i 
Mullhyttan.
2. Anser medborgarförslaget som besvarat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag gällande utökad belysning samt vägren
 Medborgarförslag Gällande utökad belysning samt utbyggd väggren på väg 204.
 Svar på medborgarsförslag
 §109 KSAU Svar på medborgarförslag - utökad belysning samt utbyggd vägren
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21 – Svar på medborgarförslag - 
bekämpning av ”Ryssgubbe/Hunrättika” 
(KS 18-585)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det har inkommit ett medborgarförslag till kommunen angående att låta ferieungdomar bekämpa 
en invasiv växtart (”Ryssgubbe/Hunrättika”) som finns i stora mängder i kommunen, bland annat i 
Lannaområdet. Växten är rikligt förekommande även i andra delar av landet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. antar svaret
2. anser medborgarförslaget besvarat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om Ryssgubbe/hunrättika
 Svar på ditt medborgarförslag
 Medborgarförslag om Hunrättika/Ryssgubbe
 §110 KSAU Svar på medborgarförslag - bekämpning av ”Ryssgubbe/Hunrättika”
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22 – Uppdrag om översyn av det 
kommunala vägbidraget 
(KS 19-405)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Trafikverket gör översyn och därefter en beräkning av underhållskostnaden för de vägar som sköts 
av vägföreningarna. Av den beräknade kostnaden betalar Trafikverket ut 60 % i bidrag och 
Lekebergs kommun 15 %. De övriga 25 % betalar medlemmarna i respektive förening. Alla 
vägföreningar och vägsamfälligheter måste ansöka för att erhålla det kommunala vägbidraget.

Trafikverket gör årligen bedömning av de enskilda vägarna och beslutar därefter om bidragsnivåer. 
Detta ligger sedan till grund för kommunens beredning och beslut rörande det kommunala bidraget 
till respektive samfällighet/förening.

Det finns en önskan från politiken att det görs en översyn av det kommunala vägbidraget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av det kommunala vägbidraget och 
återrapportera det senast vid första kommunstyrelsesammanträdet efter årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget
 §112 KSAU Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget
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23 – Överenskommelse om samverkan i det 
lokala integrationsarbetet mellan 
civilsamhället och Lekebergs kommun 
2019-2021 
(KS 19-449)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det lokala integrationsarbetet är en gemensam samhällsutmaning som hela kommunen berörs av. 
Integration handlar om att nyanlända i Lekebergs kommun ska etableras i det svenska samhället. 
Det innefattar också att olika grupper möts i ge-mensamma intressen eller ändamål. Det civila 
samhället och Lekebergs kommun är två viktiga aktörer i det arbetet.

Oberoende av intresse, uppdrag, rättigheter och skyldigheter bär var part på en viktig funktion som 
kompletterar de andra. En kommun styrs av olika direktiv men kan också skapa förutsättningar. 
Civilsamhället kan agera under andra villkor och har en betydelsefull roll i att sprida lärdom, 
gemenskap och glädje. Medlemmar ur civil-samhället är också viktiga röstbärare för demokratin. 
Det parterna har gemensamt är strävan efter kommuninvånarnas välfärd. Mot den bakgrunden har 
en överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet mellan civilsamhället och 
Lekebergs kommun tagits fram.

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för långsiktig samverkan i det lokala 
integrationsarbetet. Genom överenskommelsen kompletterar och stärker kommunen och 
civilsamhället varandras verksamheter i nutid och framtid.

Gemensamma mål har tagits fram som nås genom aktiviteter som upprättas i årlig handlingsplan.

De civilsamhällsaktörer som undertecknar/ansluter sig till överenskommelsen samlas i en lista i 
kommunens arkivsystem. Möjlighet till detta finns löpande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. ställer sig bakom överenskommelsen
2. uppdrar åt förvaltningen att upprätta handlingsplan årligen
3. uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna överenskommelsen tillsammans med 
aktuella civilsamhällesaktörer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på återremiss för att få en tydligare beskrivning av syftet med 
överenskommelsen och vad överenskommelsen förpliktigar parterna att göra.

Pernilla Marberg (SD) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Berth Falk (S) och Johan Niklasson (C) yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Propositionsordning

Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag och finner att arbetsutskottet beslutar så.

Därefter frågar ordförande om arbetsutskottet kan besluta enligt förslag till beslut och finner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Reservationer

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överenskommelse om samverkan
 Överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet
 §115 KSAU Överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet mellan 

civilsamhället och Lekebergs kommun 2019-2021
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24 – Svar till revisorerna - Granskning av 
upphandlingar och inköp 
(KS 19-35)

Föredragande Anna Windahl 

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro kommun och 
Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma ramavtalsupphandlingarna. 
Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar ang. 
revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
2. Översänder svaret till revisorerna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. resvisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 

inköp
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp (följebrev)
 §113 KSAU Svar till revisorerna - Granskning av upphandlingar och inköp
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25 – Utökning av den gemensamma 
arkivenheten 
(KS 17-759)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav i mars 2017 kommundirektören i uppdrag att ingå avtalssamverkan kring 
arkiv med Askersunds kommun, Laxå kommun och Sydnärkes kommunförbund. Då valde Kumla 
kommun och Hallsbergs kommun att stå utanför men de har nu för avsikt att gå med i samarbetet. 
Även Sydnärkes utbildningsförbund vill ansluta sig till samarbetet.

Utökningen skulle möjliggöra en utökning av antalet medarbetare i Sydnärkes arkivenhet vill 
bedöms gynna samtliga samarbetande parter. Kostanden för Lekebergs kommun minskar 
marginellt om de tre nya organisationerna går in i samarbetet. Förvaltningen ställer sig positiv till 
utökningen av samarbetet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. uppdrar till kommundirektören att utöka avtalssamverkan om arkivverksamheten med Kumla 
kommun, Hallsbergs kommun samt Sydnärkes utbildningsförbund enligt bifogat avtal
2. beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner och förbund också ingår avtalet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utökning av den gemensam arkivorganisationen
 Prel budget för arkivenhet 2020
 Samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke
 §114 KSAU Utökning av den gemensamma arkivenheten
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26 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 
(KS 19-418)

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.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 15 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 1 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 Tjänsteskrivelse, Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §116 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
 §47 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019
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27 – Sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020 
(KS 19-474)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020. Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska 
årshjulet. Ingen hänsyn är tagen till Region Örebro läns sammanträdestider eftersom dessa inte är 
beslutade ännu.

Förslag till beslut
Datum Tid

24 februari 18:30

27 april 18:30

15 juni 18:30

28 september 18:30

19 oktober 18:30

30 november 18:30

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
 §117 KSAU Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020
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28 – Dataskyddsombud kommunstyrelsen 
(KS 18-410)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen eller GDPR, (General Data 
Protection Regulation 2016/679). I enlighet med artikel 37 i förordningen ska alla 
personuppgiftsansvariga offentliga myndigheter så som kommuner, landsting och regioner utse ett 
dataskyddsombud. I en kommun räknas varje nämnd som personuppgiftsansvarig för sina 
personuppgiftsbehandlingar. Varje nämnd behöver därför fatta beslut om dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga kring 
vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att 
reglerna följs och fungera som kontaktperson för Datainspektionen. Som personuppgiftsansvarig 
ansvarar nämnden för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs 
för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Ombudet ska också ges 
möjlighet att delta i alla frågor som rör dataskydd och rapportera direkt till högsta förvaltningsnivå.

Personen som utses till dataskyddsombud ska utses baserat på yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och 
oberoende i organisationen. Utifrån dessa kriterier föreslås att Johan Borg, dataskyddsombud 
Kumla kommun utses till dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Johan Borg till dataskyddsombud.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 §118 KSAU Dataskyddsombud kommunstyrelsen
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29 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 22 maj 2019 - 3 september 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-431-5 - Delegationsbeslut i tillståndsärende
 KS 19-433-2 - Delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för 

Civilekonomerna
 KS 19-91-25 - Anmälan av delegationsbeslut -Beslut om löneöversyn 2019 för B Scherp.
 KS 19-438-2 - Redovisning av delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-26 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för FSA.
 KS 19-91-27 - Anmälan av delegationsbeslut - samlad löneöversyn 2019 för LR
 KS 19-91-28 - Anmälan av delegationsbeslut - enstaka lönebeslut
 KS 19-91-29 - Anmälan av delegationsbeslut - entledigande av tjänst på ansökan av den 

anställde
 KS 19-91-30 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2019 för Jusek
 KS 19-91-11 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2019
 KS 19-91-31 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019
 KS 19-462-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-479-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-528-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-560-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-32 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019
 KS 19-568-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-91-33 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning
 KS 19-91-34 - Anmälan av delegationsbeslut - Nya lägstalöner
 KS 19-599-2 - Anmälan av delegationsbeslut - tecknande av lokalt kollektivavtal
 KS 19-91-35 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om lön för M Skantz
 KS 19-91-36 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lön för M Cederberg
 KS 19-91-37 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lön A Bilock
 KS 19-91-38 - Anmälan av delegationsbeslut - Teckande av lokalt kollektivavtal, LOK 

Krislägesavtal
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 10 maj 2019.
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30 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-439-1 - Missiv om tillfälligt stöd 2019 - kvarboende ensamkommande
 KS 19-259-4 - Protokoll Direktionen Sydnärkes kommunalförbund 2019-05-17
 KS 19-80-3 - Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro, 2019-05-29
  - Protokoll Sydnärkes IT-nämnd 2019-05-23
  - Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 nov 2019
 KS 19-298-2 - Svar på remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med 

planbeskrivning, dnr 6352/2018
  - Information från Arbetsförmedlingens generaldirektör
 KS 19-43-4 - Protokoll från överförmyndarnämnd 2019-06-13
 KS 19-206-8 - Expediering beslut - §47 KF Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 

2018
 KS 19-161-6 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2019-06-12
  - Inbjudan till en konferens om nationella minoriteter 24 sep
 KS 19-488-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
  - Avisering - tillsyn enligt tobakslagen den 12 september 2019
  - Inbjudan seminarium Tillgänglig natur för alla - 3 oktober i Örebro
 KS 19-259-5 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019-06-14
 KS 19-503-1 - Protokoll Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice, 2019-06-05
 KS 19-504-1 - Hjälmarens vattenvårdsförbund, sammanfattning av recipientkontrollen 2018
  - Uppdaterat inbjudan Kronoberget 3 oktober - invigning av Vindpark Kronoberget
 KS 18-534-7 - Rapportering av användandet av organisationsstöd - Örebro rättighetscenter
 KS 19-279-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs bostäder 20190613
 KS 19-278-2 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs Kommunfastigheter 20190613
 KS 18-836-2 - Återkallande av remisser - Nybyggnation
 KS 18-929-16 - Fastställd vägplan, ärende TRV 2019/35723
 KS 19-607-1 - Beslut om förbud mot miljöfarlig verksamhet, Fjugesta 2:212, Fjugesta 18:13 

samt Fjugesta 3:5
 KS 17-759-8 - Expediering av beslut §163 KS Gemensam arkivfunktion för kommunerna i 

Sydnärke

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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31 – Central samverkan Föredragande  

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.
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