
Kallelse 2019-05-28

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

Sammanträdesrummet Multen

Övriga

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

delta.
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 2019-05-28

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Justering föreslås ske den 29 maj.
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2 – Politisk lärling inom kommunstyrelsen 
2019 
(KS 19-245)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I Lekebergs kommun finns det möjlighet att under en period följa en nämnds arbete på närmare 
håll. Detta kallas för att vara politisk lärling.

Som politisk lärling följer personen nämndens arbete under max sex månader. För att kunna vara 
politisk lärling krävs det att personen är över 16 år, folkbokförd i Lekebergs kommun och har 
anknytning till ett politiskt parti företrätt i kommunfullmäktige. För varje lärling ska det finnas en 
förtroendevald utsedd till handledare. Max två politisk lärlingar får finnas i samma nämnd under 
samma period.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att utse Politisk lärling.

Wendla Thorstensson (C) önskar att Ewa-Britt Nilima (C) utses till politisk lärling inom 
kommunstyrelsen under perioden 28 maj – 28 november 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. utser Ewa-Britt Nilima (C) till politisk lärling inom kommunstyrelsen under sex månader med start 
den 28 maj 2019.

2. utser Wendla Thorstensson (C) till handledare för Ewa-Britt Nilima (C).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2019
 §64 KSAU Politisk lärling inom kommunstyrelsen 2019

Page 3 of 41



Kallelse 2019-05-28

3 – Informationsärende - Information från 
nämnder, bolag och kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Informationsärende - 
Kommundirektörens information 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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5 – Tillförordnad kommundirektör 
(KS 19-356)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under veckorna 30 och 31 2019 är både kommundirektör Martin Willén och ställföreträdande 
kommundirektör Peter Brändholm lediga. Under den perioden förslås Mats Turesson, tekniskchef, 
tillförordnas som kommundirektör.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar Mats Turesson som tillförordnad kommundirektör under veckorna 30 
och 31 (22 juli – 4 augusti) 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskivelse - Tillförordnad kommundirektör
 §65 KSAU Tillförordnad kommundirektör
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6 – Ställföreträdande förvaltningschef för 
kultur- och bildningsförvaltningen 
(KS 19-264)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under ordinarie förvaltningschefs frånvaro krävs att annan medarbetare utses att vikariera. 
Ordinarie chefs frånvaro kan uppstå med kort varsel som vid t.ex. sjukdom eller semester. I det läge 
underlättas hanteringen av att särskild person är utsedd som ställföreträdare för ordinarie 
förvaltningschef. Kommunstyrelsen har i nuläget inte delegerat rätten att utse ställföreträdande 
förvaltningschefer.

Kultur- och bildningsnämnden föreslår Jan-Åke Stolt Karlsson utses till ny ställföreträdare och 
ersätter tidigare ställföreträdare Agneta Birgersson. Samråd har skett med Agneta Birgersson om 
att uppdraget som ställföreträdare upphör, vilket Agneta inte har något att emot.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom kultur- och bildningsnämndens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Jan-Åke Stolt Karlsson som ställföreträdande förvaltningschef för kultur- 
och bildningsförvaltningen som därmed ersätter Agneta Birgersson.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen
 §66 KSAU Ställföreträdande förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen
 §26 KUB nämnd Ställföreträdande förvaltningschef kultur och bildningsförvaltningen
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef (reviderad 190318)
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7 – Ställföreträdande förvaltningschef för 
socialförvaltningen 
(KS 19-267)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under ordinarie förvaltningschefs frånvaro krävs att annan medarbetare utses att vikariera. 
Ordinarie chefs frånvaro kan uppstå med kort varsel som vid t.ex. sjukdom eller semester. I det läge 
underlättas hanteringen av att särskild person är utsedd som ställföreträdare för ordinarie 
förvaltningschef. Kommunstyrelsen har i nuläget inte delegerat rätten att utse ställföreträdande 
förvaltningschefer.

Socialnämnden föreslår Maria Eck utses till ny ställföreträdare. Kommunstyrelseförvaltningen 
ställer sig bakom socialnämndens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Maria Eck som ställföreträdande förvaltningschef för socialförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Ställföreträdande förvaltningschef för socialförvaltningen
 §67 KSAU Ställföreträdande förvaltningschef för socialförvaltningen
 Tjänsteskrivelse - Ställföreträdande förvaltningschef
 §32 SON Utse ställföreträdande socialchef
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8 – Årsredovisning 2018 för Vätternvatten 
(KS 19-271)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vätternvatten bildades 2018-01-24 och ägs av Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs 
kommun, Lekbergs kommun samt Laxå kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att 
producera och distribuera vatten, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed 
sammanhängande verksamhet. Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala 
likställighetsprincipen, på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för 
och främja en god vattenförsörjning till ägarkommunerna.

Vätternvatten har för räkenskapsåret en nettoomsättning om 375 tkr. Balansräkningen redovisas 
som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.
Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett eget kapital som är noll.

Nyemission har gjorts om 11 950 tkr vilket redovisas under fritt eget kapital. Styrelsen föreslår att 
fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Vätternvatten 2018.
2. Beviljar ansvarsfrihet för Vätternvatten för 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Vätternvatten
 Årsredovisning Vätternvatten AB inklusive revisionsberättelser
 §69 KSAU Årsredovisning 2018 för Vätternvatten
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9 – Årsredovisning FINSAM 2018 
(KS 19-326)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Årsredovisningen för FINSAM har nu inkommit till kommunen.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. De bedömer
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och
god redovisningssed. Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet enligt
redovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är
uppställda och de tillstyrker at styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro-Lekeberg 2018.
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro-Lekeberg för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2018
 Revisionsberättelse Finsam Lekeberg och Örebro 2018
 Årsredovisning 2018 för Finsam Lekeberg och Örebro
 §70 KSAU Årsredovisning FINSAM 2018
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10 – Årsredovisning för Nerikes Brandkår 
2018 
(KS 19-182)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Nerikes Brandkår har inkommit med sin årsredovisning för 2018. Av de tretton prestationsmålen är 
tio uppfyllda samt tre delvis uppfyllda. Jämfört med 2017 har Nerikes Brandkår ökat antalet 
uppfyllda mål från sex till tio stycken.

Ekonomiskt sett lämnar kommunalförbundet ett överskott på 1 523tkr. Det är 1 223 tkr bättre än 
budgeterat och största orsakerna till överskottet är dels reavinster i samband med försäljning av 
värdepapper samt betydligt lägre investeringstakt än tidigare, vilket innebär lägre avskrivningar.
Kostnaden för sommarens skogsbränder har till stor del täckts av ersättning från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra intäkter förknippade med skogsbränderna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Godkänner Nerikes Brandkårs årsredovisning för 2018
2. Beviljar förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för den bedrivna 
verksamheten 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskivelse - Årsredovisning för Nerikes Brandkår
 Årsredovisning Nerikes brandkår 2018
 Årsredovisning Nerikes Brandkår 2018
 Revisionsrapport Nerikes Brandkår
 §71 KSAU Årsredovisning för Nerikes Brandkår 2018
 Expediering KF Lindesbergs kommun - årsredovisning för Nerikes brandkår
 Expediering KF Lindesbergs kommun gällande Revisionsberättelse för Nerikes Brandkår 

2018
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11 – Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2018 
(KS 19-206)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes kommunalförbund har inkommit med årsredovisning för 2018.

Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg bildade 1 januari 2015 Sydnärkes
kommunalförbund för att genom förbundet samverka kring avfallshanteringen i
Sydnärke. Kommunalförbundet ansvarar för den strategiska planeringen av frågor
kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall
samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap. Miljöbalken.

Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika
avfallskollektiv. Årets resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på
resp. avfallskollektiv. Därför redovisar kommunalförbundet inte något eget kapital.

Efter att avslut, till resultatutjämningsfonder, har bokförts visar ”sista raden” alltid
noll.

Sammantaget är utfall 2018, 1 569 tkr bättre än budget. Budgeten redovisar en
nettokostnad på 595 tkr, utfallet uppgår till en nettointäkt på 974 tkr.

Resultatet 2018 per taxekollektiv:

Hallsberg redovisar en nettokostnad på 624 tkr mot budgeterat 533 tkr. Det är 91 tkr
sämre än budget. Å andra sidan finns det ett positivt saldo i Hallsbergs
resultatutjämningsfond, som bör minska, vilket det har gjort i och med resultatet
2018.

Askersund redovisar en nettointäkt, 2018, på 925 tkr mot budgeterad nettokostnad
på 338 tkr, sålunda 1 263 tkr bättre än budget.

Laxå redovisar en nettointäkt på 134 tkr mot budgeterad nettokostnad på 84 tkr. Det
är 218 tkr bättre än budget.

Lekeberg redovisar en nettointäkt på 539 tkr, mot budgeterat 360 tkr, sålunda 179
tkr bättre än budget.

Balansräkningen redovisas som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.
Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett eget kapital som är noll.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
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1. Godkänner Sydnärkes kommunalförbunds årsredovisning för 2018
2. beviljar ansvarsfrihet för Sydnärkes kommunalförbunds direktion avseende 2018 års verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2018
 Årsredovisningar 2018 för Sydnärkes Kommunalförbund
 §72 KSAU Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2018
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12 – Månadsrapport april 2019 
(KS 19-324)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för april 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 april 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 april 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport för april 2019
 Manadsrapport KS - april
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13 – Intern kontroll 1 2019 för 
kommunstyrelsen 
(KS 19-306)

Föredragande  

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 1 avser genomförda interna kontroller och uppföljningar per 30 april 2019 utifrån de risker 
och planerade kontrollmoment som finns i den antagna internkontrollplanen för 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden 2019-01-01 till 
2019-04-30 utom två. De två kontrollmoment som inte genomförts för perioden är ”avstämning 
med politik kring prioritering av vilka policys/riktlinjer som ska kontrolleras”, samt ”uppföljning av 
fattade politiska beslut”. Uppföljningen av dessa kontrollmoment har inte startat ännu pga. 
resursbrist. Av de åtta kontrollmoment som följdes visade fyra på inga avvikelser, två på mindre 
avvikelser och två på större avvikelser.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 1 2019 för kommunstyrelsen
 Presentation - Intern kontroll 1 2019 för kommunstyrelsen
 Intern kontrollrapport 1 för Kommunstyrelsen
 §73 KSAU Intern kontroll 1 2019 för kommunstyrelsen
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14 – Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs 
nämnder 
(KS 19-307)

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 inom 
nämnderna fortlöper. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport 1 avser sammanställning och 
analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-01-01 – 2019-04-30. 
Rapport 1 för kommunstyrelsen utförda interna kontroller för denna period behandlas i ett separat 
ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört ett kontrollmoment för den första perioden, ”kontroll 
av loggar i platina”. Kontrollmomentet visade inte på några avvikelser. Vidare har tre områdena 
kartlagts under våren, resultatet för dessa kontrollmoment kommer kunna presenteras efter 
sommaren. Nämnden har även avslutat de två kontrollmoment som kvarstod från 2018.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den första perioden. 
Ett av kontrollmomenten visade inte på några avvikelser och det andra kontrollmomentet visade på 
större avvikelser. Det kontrollmomentet som visade på större avvikelser var ”Att vi inte följer upp 
biståndsbeslut”.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört tre utav de fyra kontrollmoment som var planerade för den 
första perioden. Det kontrollmomentet som inte följdes upp var ”Uppföljning av verkställighet av 
politiskt fattade beslut”, vilket beror på resursbrist genom sjukskrivning. Kontrollmomentet 
planeras genomföras som vanligt vid det andra rapporteringstillfället. Av de tre kontrollmoment 
som följdes upp visade två på inga avvikelser och ett på mindre avvikelser. Det kontrollmomentet 
som visade på mindre avvikelser var ”Sammanställning av supporterärenden som inte följer 
rutinerna”.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder
 Presentation - Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs nämnder
 §74 KSAU Intern kontroll 1 2019 för Lekebergs kommuns nämnder
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15 – Prognosrapport 1 2019 för 
Kommunstyrelsen 
(KS 19-268)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram prognosrapport 1 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 om 2 400 tkr för 2019. Överskottet avser 
planeringsreserv om 1 500 tkr, samt ej nyttjade kapitalkostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 1-2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2019 för kommunstyrelsen
 Prognosrapport 1-2019 (Kommunstyrelsen) - med redaktionell justering
 Presentation - Prognosrapport 1 2019 för Kommunstyrelsen
 §75 KSAU Prognosrapport 1 - 2019 för Kommunstyrelsen
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16 – Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs 
kommun 
(KS 19-325)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 1 som innehåller nuläge för mål- 
och ekonomi samt en prognos för helåret.

Kommunen prognostiserar att uppnå 3 mål och 3 mål delvis. I procent blir det en måluppfyllelse om 
50 %. Av de 21 beslutade indikatorerna uppnås 15 helt resterande 6 indikatorer prognostiseras att 
delvis uppnås, vilket ger en indikatoruppfyllelse om 71 %.

Den största förändringen sedan årsredovisningen är att indikatorn som inte uppnåddes vid 
årsskiftet nu prognostiseras att delvis uppnås 2019. Denna indikator är ”Elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen”.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 23 432 tkr totalt för kommunen och 
budgetavvikelsen är därmed positiv om 8 506 tkr, eftersom det budgeterade överskottet är 
beräknat till 14 926 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 
kompetensutvecklingsmedel och lönepott förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 1 800 tkr. Skatter och bidrag 
redovisar ett överskott jämfört med budget på 11 593 tkr, vilket har sin grund i förändrad 
prognostiserad skattekraft (inkomstutjämning och allmän kommunalskatt) samt 
kostnadsutjämningsbidraget.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och bildningsnämnden att 
återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Proposition

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt förslaget till beslut och därefter om 
arbetsutskottet kan ställa sig bakom Håkan Södermans (M) tilläggsyrkanden och finner att 
arbetsutskottet gör så.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 1 för 2019
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kultur- och bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder 
nämnden ämnar vidta för att få en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun
 Prognosrapport 1-2019 för Lekebergs kommun
 Presentation - prognosrapport 1 2019 Lekebergs kommun
 §76 KSAU Prognosrapport 1 2019 för Lekebergs kommun
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17 – Beslut om utvecklingsmedel 2019 
(KS 18-620)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 613 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 281 tkr. Utav dessa beslutade utvecklingsprojekt ingår en större 
del kompetensutveckling, vilka föreslås överföras till de så kallade kompetensutvecklingsmedlen. 
Totalt uppgår dessa till 1 857 tkr. Om beslut fattas enligt detta, så finns i dagsläget 3 138 tkr att på 
nytt fördela till olika typer av utvecklingsprojekt.

Nu har ytterligare fyra ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 28 maj 
2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel till ”Medarbetarprocessen 2.0”, 300 tkr
- Ansökan om utvecklingsmedel till GIS-projekt, 350 tkr
- Ansökan om utvecklingsmedel till samordnare inom förskolan, 450 tkr
- Ansökan om utvecklingsmedel till effektivare lokalutnyttjande, 350 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 1 450 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel till Medarbetarprocessen 2.0, 300 tkr

Ansökan om utvecklingsmedel till GIS-projekt, 350 tkr

Ansökan om utvecklingsmedel till samordnare inom förskolan, 450 tkr

Ansökan om utvecklingsmedel till effektivare lokalutnyttjande, 350 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel KS 190528
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 2019 KS1905
 Ansökan om utvecklingsmedel för effektivare utnyttjande av lokaler
 Ansökan om utvecklingsmedel till samordnare inom förskolan
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 Ansökan om utvecklingsmedel för GIS-stöd
 Ansökan om utvecklingsmedel till Medarbetarprocessen 2.0
 §77 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019
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18 – Nyemission i Lekebergs Holding AB 
(KS 19-343)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av bygglovshandlingar för om- och tillbyggnad av Lekebergsskolan har 
framkommit att marken på skolområdet har en miljöpåverkan överstigande tillåtna gränsvärden, 
vilket kräver en sanering. För att klara finansieringen av denna utgift som inte ingår i 
projektbudgeten, föreslås att Lekebergs Kommun tillskjuter motsvarande kapital om ca 17 mkr till 
Lekebergs Kommunfastigheter AB via Lekebergs Kommunala Holding AB genom en nyemission. 
Effekterna av föreslagna åtgärder blir att Lekebergs Kommunfastigheter AB kan genomföra 
projektet till fullo utan att behöva låna upp ytterligare kapital samt att soliditeten kvarstår 
oförändrad, trots en tillkommande utgift om ca 17 mkr. Ingen kostnad uppstår som belastar 
resultatet i Lekebergs kommun och dessutom kommer den budgeterade hyresnivån för projektet 
att kvarstå oförändrad. Kommunens likviditet minskas, men eftersom likviditeten är hög, så 
kommer inte kommunens lånebehov att förändras på grund av detta.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige genomför en nyemission till Lekebergs kommunala Holding AB motsvarande 
17 mkr för att tillföra bolaget finansiering av den tillkommande utgiften för saneringen av marken 
vid Lekebergsskolan.

Kommundirektören får i uppdrag att fatta erforderliga beslut för nyemissionernas genomförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Nyemission i Lekebergs kommunala holding AB
 §78 KSAU Nyemission i Lekebergs Holding AB
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19 – Preliminära ekonomiska ramar för 
Lekebergs kommuns nämnder 2020 
(KS 19-337)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I Mål- och budgetförutsättningarna som antogs av kommunstyrelsen 2019-04-10 ska preliminära 
ramar för 2020 antas av kommunstyrelsen 2019-05-28.

Förslaget bygger på de förutsättningar som kommunstyrelsen har beslutat och som innebär ett 
resultatmål på 3 % i överskott. Kompensation ges för löne- och arvodesökningar, hyror, 
volymförändringar och redan beslutade investeringar.

Det görs ett antal tillfälliga satsningar på bland annat fortsatt arbete med utvecklingsmöjligheter 
inom välfärdsteknologi mm om 3,8 mnkr, fortsatt fiberutbyggnad 0,4 mnkr, förstärkningar till 
Kultur- och bildningsnämnden och Socialnämnden om vardera 1 mnkr. Dessutom görs en satsning 
på kommunens medarbetare så kallad ”Attraktiv arbetsgivare” om 3 mnkr.

En satsning kommer också att ske på kommunens lekplatser och till detta avsätts 0,8 mnkr. För att 
klara behovet av korttidsvård och omsorg avsätts 0,2 mnkr. Eftersom det är ett ökat tryck på 
förskolorna i Fjugesta satsas till detta 2,1 mnkr. Till familjecentralen avsätts löpande 0,5 mnkr. En 
korrigering av skogsvårdsbudgeten görs också om 0,3 mnkr, då intäkter för avverkning inte inflyter 
enligt nuvarande budgetnivå. Kommunstyrelseförvaltningen får ytterligare ett år täckning för lokal- 
och upphandlingsansvarig om 0,9 mnkr.

Förslaget till preliminära ramar för MER-plan 2020 är följande:
- Kommunstyrelsen 117 006 tkr
- Kultur- och bildningsnämnden 224 189 tkr
- Socialnämnden 163 142 tkr

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer preliminära ramar för MER-plan 2020 till:

Kommunstyrelsen 117 006 tkr

Kultur- och bildningsnämnden 224 189 tkr

Socialnämnden 163 142 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Preliminära ekonomiska ramar för 2020
 §79 KSAU Preliminära ekonomiska ramar för Lekebergs kommuns nämnder 2020
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20 – Informationsärende - Remiss från 
Finansdepartementet: Översyn av 
kostnadsutjämningssystemet för kommuner 
och landsting 
(KS 19-106)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Regeringen fattade 2016 beslutet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn 
av systemet för kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, den så kallade 
kostnadsutjämningsutredningen. Utredaren överlämnade 1 oktober 2018 sitt slutbetänkande ”Lite 
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” (SOU 2018/74). 
Finansdepartementet har nu remitterat betänkandet och Lekebergs kommun har fått möjlighet att 
yttra sig över utredningens förslag. Remissvar ska ha inkommit till Finansdepartementet senast 17 
maj 2019.

Utredningens uppdrag har varit att utreda och uppdatera kostnadsutjämningen och göra 
överväganden om det nuvarande systemet i tillräcklig grad fångar upp större samhällsförändringar. 
Utredningens uppdrag bestod också i att vid behov föreslå förändringar i de delmodeller som finns 
idag, föreslå nya delmodeller eller att ta bort delmodeller. I utredningens uppdrag ingick också att 
analysera möjligheterna att förenkla systemet.

Förslaget innebär en relativt stor förändring. Utjämningen mellan kommunerna ökar med 1 mdkr. 
Förslaget stärker nuvarande utjämning som omfördelar från kommuner med stark socioekonomi, 
tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten 
befolkning. De kommuner som tagit emot relativt sett flest flyktingar är vinnare i det nya förslaget. I 
förslaget har de olika delmodellerna uppdaterats, några har tagits bort och några har tillkommit. 
Uppdraget att förenkla systemet har bara vara möjligt att göra i mindre grad.

Lekebergs kommun ställer sig i huvudsak positiv till en översyn av kostnadsutjämningssystemet och 
de ansatser som utredningen utgick ifrån. Men Lekebergs kommun är samtidigt tveksamma till att 
förslaget når de effekter som var utgångspunkten, vilket särskilt syns när man ser till de utmaningar 
som speciellt tillväxtkommuner står inför.

För Lekebergs kommuns del innebär förslaget en försämring mot nuvarande system, 1 019 
kr/invånare mindre i kostnadsutjämning än i dagsläget. Det motsvarar ca 8 mnkr i minskade årliga 
intäkter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Remiss - Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av 

kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
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 Yttrande på remiss från Finansdepartementet - SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, Lekebergs kommun, svar på remiss från 
Finansdepartementet SOU 2018:74
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21 – Borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
(KS 19-371)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det är dags att Lekebergs kommun förnyar sitt borgensåtagande samt bekräftar regress- och 
garantiavtalet som ligger till grund för medlemskapet i Kommuninvest. Borgensåtagande och 
regress- och garantiavtalet är giltiga i tio år från den dag då åtagandet/avtalet ingicks. Lekebergs 
kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 9 februari 1995 och har bekräftat densamma 
genom beslut av kommunfullmäktige den 26 november 2009, vilket betyder att det är dags att 
förnyas.

Förslag till beslut är att Lekebergs kommun förnyar sin borgensförbindelse och bekräfta regress- 
samt garantiavtalet, då dessa är villkoren för ett medlemskap i Kommuninvest. Dessa ligger till 
grund för Kommuninvests bästa möjliga kreditvillkor på marknaden och således även i Lekebergs 
kommunkoncerns intresse.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Att Lekebergs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 9 februari 1995 
(”Borgensförbindelsen”), vari Lekebergs kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för 
egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller 
samt att Kommuninvest äger företräda Lekebergs kommun genom att företa samtliga nödvändiga 
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2. Att Lekebergs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lekebergs kommun den 3 
november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

3. Att Lekebergs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lekebergs kommun den 3 
november 2011, vari Lekebergs kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller och att utse Kommundirektör Martin Willén och 
Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson, att för kommunens räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat
 Följebrev borgen_avtal Lekebergs kommun
 §81 KSAU Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om ansvar för Kommuninvests 

motpartsexponeringar avseende derivat
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22 – Borgensåtagande för Lekebergsskolan 
f-9 och tillagningskök med servering och 
samlingssal på Linden 
(KS 18-694)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I samband med att Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun fattade beslut om beställning och 
borgensåtagande avseende byggnation av Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering 
och samlingssal på Linden, den 24 september 2018, så blev beslutsformuleringen felaktig och därför 
behöver ett nytt beslut om borgensåtagande fattas. Inga ytterligare borgensåtaganden har skett 
sedan förra beslutet och inte heller påverkansfaktorerna har förändrats, så beslutet grundas på 
samma fakta som vid senaste beslutet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om utökad kommunal borgen till Lekebergs Kommunfastigheter AB 
om 130 mnkr till totalt ca 491 mnkr och till Lekebergs Bostäder AB om 20 mnkr till totalt ca 288 
mnkr. Lekebergs kommuns totala borgensåtaganden uppgår då till ca 778 mnkr om beslutet fattas.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Kommunfastigheter ABs räkning upp 
till totalt lånebelopp om 490 640 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
lånebeloppet skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

2. Beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Lekebergs Bostäder ABs räkning upp till totalt 
lånebelopp om 287 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet 
skall beräknas från skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med 

servering och samlingssal på Linden
 §82 KSAU Borgensåtagande för Lekebergsskolan f-9 och tillagningskök med servering och 

samlingssal på Linden
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23 – Informationsärende - Arbetet med 
detaljplaner i Lekebergs kommun 
(KS 19-214)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information om arbetet med detaljplaner i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handläggarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Detaljplaner
 Presentation om detaljplaner KS 28 maj
 §53 KSAU Information - Prioritering av arbetet med detaljplaner i Lekebergs kommun
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24 – Beslut om Allmänna bestämmelser för 
vatten- och avloppstjänster i Lekebergs 
kommun – ABVA 19 
(KS 18-757)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunens nu gällande Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA, antogs 2009. I syfte 
att förtydliga gällande bestämmelser, likrikta med övriga kommuner i Vättervattensamarbetet samt 
för att göra dokumentet mer tillgängligt för berörda läsare uppdateras ABVA. ABVA anger och ger 
medborgarna information om de regler som gäller avseende nyttjande av den kommunala vatten- 
och avloppsanläggningen. AVBA kompletteras även av mer detaljerad information om kommunens 
vatten- och avloppsanläggning, denna upprättas av Teknik och serviceavdelningen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiga antar nya Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA 19.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om Allmänna bestämelser för vatten- och avloppstjänster i 

lekebergs kommun - ABVA 18
 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna  vatten- och avloppsanläggningen i 

Lekebergs kommun - ABVA 19
 Information om vatten- och avloppsanläggning i Lekebergs kommun
 §87 KSAU Beslut om Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster i Lekebergs 

kommun – ABVA 19
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25 – Förändring avseende särtaxa – 
Vretavägens va-verksamhetsområde 
(KS 19-229)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag om att upphäva beslutet om särtaxa för Vretavägens va-verksamhetsområde enligt KS 15-
580. Genom de förutsättningar som finns idag, och som även kunde ha varit gällande 2015, samt 
att bedömningen är att tillräcklig dokumentation saknas rörande grunderna inför beslutet om 
särtaxa för Vretavägens va-verksamhets-område, bör nytt beslut i särtaxefrågan fattas. Beslutet bör 
innebära att särtaxa inte tillämpas för det berörda området.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om särtaxa i enlighet med ärende KS 15-580.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förändrad särtaxa - Vretavägens va-verksamhetsområde
 §88 KSAU Förändring avseende särtaxa – Vretavägens va-verksamhetsområde
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26 – Tilldelningsbeslut efter upphandling – 
ramavtal Beläggningsarbeten 
(KS 19-244)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Upphandling har genomförts i syfte att kunna teckna ramavtal med entreprenör för 
beläggningsarbeten i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tilldelar anbud nr 3.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut
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27 – Upphandling ramavtal avseende VA-
underhåll 
(KS 19-262)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Upphandling har genomförts i syfte att teckna ramavtal avseende underhåll och service på 
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning (VA-underhåll).
I förfrågningsunderlaget har angivits att kommunen kan teckna avtal med flera anbudsgivare.
Grunden för det är att upphandlingen är omfattande och avser flera delområden. Med ramavtal 
med flera entreprenörer kan kommunen ge uppdrag till den mest fördelaktiga för respektive 
delområde.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tilldelar samtliga tre inkomna anbud.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tilldelningsbeslut
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28 – Medborgarundersökning 2018 
(KS 18-34)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har deltagit i Medborgarundersökning 2018. Undersökningen har genomförts 
av SCB och är en attitydundersökning som syftar till att vara ett av flera verktyg för att få en bild av 
hur kommunens medborgare ser på sin kommun samt identifiera vilka områden som bör 
förbättras. Lekebergs kommun deltog även i undersökningen 2016 och 2014 vilket möjliggör 
jämförelse av resultatet och analys av förändring över tid. Datainsamlingen pågick mellan den 23 
augusti och den 5 november. Ett urval på 800 personer i åldrarna 18 – 84 år i kommunen 
tillfrågades.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarundersökning 2018
 Medborgarundersökning 2018 - resultat och analys
 Presentation - Medborgarundersökning 2018
 §85 KSAU Medborgarundersökning 2018
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29 – Redovisning av partistöd 2018 
(KS 19-228)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 4 kap §§ 29-30.

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen.

Redovisning av partistödet har (2019-05-09) lämnats in av alla partier utom Liberalerna (L). Deras 
redovisning inkom 2019-05-15.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partibidrag
 Kristdemokraternas (KD) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Sverigedemokraternas (SD) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Centerpartiets (C) redovisning av kommunalt partistöd för 2018
 Moderaternas redovisning av partistöd 2018
 Redovisning från Liberalerna av kommunalt partistöd 2018
 Granskning av redovisning från Vänsterpartiet av kommunalt partistöd 2018
 Redovisning från Vänsterpartiet av kommunalt partistöd 2018
 Socialdemokraternas (S) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Framtidspartiet i Lekebergs (FL) redovisning av kommunalt partistöd 2018
 Redovisning från Miljöpartiet av kommunalt partistöd 2018
 §83 KSAU Redovisning av partistöd 2018
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30 – Redovisning av ej besvarade motioner 
och medborgarförslag, första halvåret 2019 
(KS 19-339)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt som ej 
färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. Förslagen ska 
behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt fanns 9 motioner och 7 medborgarförslag som ännu inte var besvarade 26 april. Ett 
medborgarförslag har passerat gränsen över ett år. Motioner som inkommit efter 26 april kommer 
redovisas vid nästa tillfälle.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag för 
första halvåret 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) föreslår en redaktionell ändring av förslaget till beslut så att det framgår 
redovisningen avser ej besvarade motioner och medborgarförslag till och med 30 april 2019.

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) förslaget om 
en redaktionell ändring av förslaget till beslut och finner att arbetsutskottet gör så.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut med Håkans Södermans (M) förslag på redaktionell ändring.

Beslutsunderlag
 Reviderad tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag 

2019
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, första 

halvåret 2019
 §84 KSAU Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2019
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31 – Ledamotsinitiativ från Håkan 
Söderman (M) 
(KS 19-327)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunallalagen säger enligt kap 4 § 20 att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i 
nämnden.” Detta har Håkan Söderman (M) gjort och lämnat in ett initiativ där han föreslår att 
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en rapport kring arbetet med de 
reflekterande team för chefer som pågår.

Kommunstyrelsen behöver ta ställning till ledamotsinitiativet.

Förslag till beslut
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att vid kommunstyrelsens sammanträde 10 
september lämna en skriftlig rapport kring pågående och framtida arbetet med reflekterande 
samtal.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ledamotsinitiativ
 Ledamotsinitiativ till kommunstyrelsen
 §68 KSAU Ledamotsinitiativ från Håkan Söderman (M)
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32 – Redovisning av delegationsbeslut 
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 3 april 2019 - 21 maj 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-247-4 - Delegationsbeslut i tillståndsärende
 KS 19-263-2 - Delegation
 KS 19-216-2 - Delegation
 KS 19-274-3 - Delegationsbeslut - Beviljat parkeringstillstånd
 KS 19-301-2 - Delegation
 KS 19-302-2 - Delegation
 KS 18-841-8 - Delegationsbeslut - Tilldelning av uppdrag Bussvändplan och 

pendlarparkering
 KS 19-308-2 - Delegation - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 19-315-2 - Delegationsbeslut - Beviljat vägbidrag
 KS 19-329-2 - Delegationsbeslut kommunalt vägbidrag
 KS 19-330-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar
 KS 19-172-3 - Delegationsbeslut - Förvärv av Mullersätter 1:178 del av (avloppsreningsverk)
 KS 19-345-2 - Delegationsbeslut kommunalt vägbidrag
 KS 19-354-3 - Delegationsbeslut kommunalt vägbidrag
 KS 19-282-4 - Delegationsbeslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 KS 19-328-4 - Delegationsbeslut - Yttrande i tillståndsärende A212.079/2019
 KS 19-386-2 - Delegationsbeslut i tillståndsärende
 KS 19-391-2 - Delegationsbeslut kommunalt vägbidrag
 KS 19-374-2 - Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 KS 19-414-2 - Delegation - Vägbidrag
 KS 19-404-2 - Delegation
 KS 19-401-2 - Delegation - vägbidrag
 KS 19-400-2 - Delegation - vägbidrag
 KS 19-409-2 - Delegation - parkeringstillstånd
 KS 19-91-10 - Anmälan av delegationsbeslut, anställning
 KS 19-91-12 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2019 Lärarförbundet
 KS 19-91-13 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om samlad löneöversyn
  - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn för Ledarna
 KS 19-91-14 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för 

oorganiserade ej Kommunal eller Vårdförbundets avtalsområde.
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 KS 19-91-15 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2016 för 
oorganiserade inom Kommunals avtalsområde.

 KS 19-91-16 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för SSR.
 KS 19-91-17 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för chefer inom 

SON
 KS 19-91-18 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019 för 

kommundirektör
 KS 19-91-19 - Anmälan av delegationsbeslut - beslut om löneöversyn 2019 för chefer inom 

KUB
 KS 19-91-20 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om löneöversyn 2019 för Vision
 KS 17-491-6 - Delegationsbeslut - Förordnande av personal för parkeringsövervakning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 21 maj 2019.
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33 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-279-1 - Sammanträdesprotokoll Lekebergsbostäder 2019-02-28
 KS 19-278-1 - Sammanträdesprotokoll Lekebergs Kommunfastigheter AB 2019-02-28
 KS 19-259-3 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019-04-05
 KS 19-161-2 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2019-04-11
 Syd-IT 19-66-1 - § 42 KS, Expediering av Hallsbergs kommuns beslut angående utökad 

investeringsbudget för Sydnärkes IT
 KS 19-334-1.1 - Protokoll från medlemssamråd samordningsförbund 2019-04-05
 KS 19-35-5 - Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
 KS 19-347-1.1 - Revisionsrapport av den gemensamma lönenämnden i Kumla kommun
 KS 19-350-1 - Brev om Ineras nya styrelseordförande
 KS 19-188-6 - Protokoll, Rådet för funktionshinderfrågor 15 april 2019
  - Ordförandebeslut - Utkvittering av inkomna brev- och ambassadröster
 KS 19-350-3 - Information till ägare i Inera
 KUB 19-425-1 - Uttalande antaget av Synskadades riksförbund Örebro läns årsmöte 2019-

04-27
 KS 19-372-1 - Revisionsplan 2019 Nerikes Brandkår
 KS 19-373-3 - Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker 

regioner och kommuner under våren
 KS 19-155-2 - Protokoll från Vätternvatten AB 2019-02-15
 Valnämnden 19-2-1 - Ordförandebeslut - Förordnande av röstmottagare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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34 – 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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