
Kallelse 2019-12-17

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

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Gustav Olofsson, Tf. kommundirektör
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare

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 2019-12-17

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx utses att, tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med xx som ersättare.
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2 – 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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3 – Information från holdingbolaget Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt får kommunstyrelsen information om holdingbolaget. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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4 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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5 – Månadsrapport – november 2019 
(KS 19-429)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 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 november 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 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport november
 §161 KSAU Månadsrapport – november 2019
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6 – Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare) 
(KS 14-630)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom en ny 
kommunstyrelseordförande tillträder 1 januari 2020, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 1 januari 2020

1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla Ljungstedt 
med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, landsting och 
kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som kontrasignerare 
utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra Magnusson eller Anna Bilock 
som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton inklusive förladdade kort/checkar 
att tecknas av två i kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner för 
småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. Kommunal borgen tecknas inte för nya 
småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om 
upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör Gustav Olofsson eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Johan Niklasson tillsammans med tf kommundirektör Gustav Olofsson,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson eller 
kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör Gustav Olofsson eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
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7 – Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 
2020 
(KS 19-802)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 
2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2020
 Beslutsattestanter KS 2020
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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8 – 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 4 586 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 308 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 17 
december 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen avseende utredning av 
laddningsinfrastruktur (130 tkr), digitalisering inom fakturahanteringen (180 tkr), översyn av 
kommunenshyresavtal (260 tkr), totalt 560 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 560 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen, 560 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019
 Ansökan om utvecklingsmedel 2019 för kommunstyrelseförvaltningen
 Ekonomisk sammanställning av utvecklingsmedel 2019 1912
 §164 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019
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9 – MER-plan 2020 kommunstyrelsen 
(KS 19-783)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 uppgår till 111 673 tkr. I ramen ingår hela kommunens 
löneökningsanslag för 2020 om 6 840 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens 
planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2020 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs fr o m 1 januari 2020.

Totalt är det sex stycken nämndmål för kommunstyrelsen. Förändringar jämfört med 2019 är att 
två nämndmål slagits ihop till ett och att nämndmål ”Lekebergs kommun har en god mark- och 
planberedskap” tillkommit. Indikatorer och dess målvärde har även justerats jämfört med 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2020 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-Plan 2020 med plan för 2021 och 2022 kommunstyrelsen
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (Kommunstyrelsen) red ändr
 §165 KSAU MER-plan 2020 kommunstyrelsen
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10 – Beslut om utvecklingsmedel för 
kompetensförsörjning 2020 
(KS 19-679)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I förslaget till MER-plan 2020 som gick upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2019, finns 
en avsättning om 3 000 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 2020, öppnade kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka 
om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i oktober 2019.

Hittills har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 265 tkr till olika utvecklingsprojekt 2020, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 2 735 tkr.

Nu har ytterligare en ansökan lämnats in för beredning och till kommunstyrelsen den 17 december 
2019 föreslås följande ansökan beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning inom Lekebergs kommun, 305 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 430 tkr kvar att fördela.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 305 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling och kompetensförsörjning 2020:

Ansökan om utvecklingsmedel för arbetet med kompetensförsörjning inom Lekebergs kommun, 
305 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning
 Ansökan om utvecklingsmedel - Kompetensförsörjning KS
 Ekonomisk sammanställning utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel 2020
 §166 KSAU Beslut om medel för kompetensförsörjning 2020
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11 – Intern kontrollplan 2020 - 
Kommunstyrelsen 
(KS 19-733)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
intern kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar på vilka risker som identifieras och 
därmed ska kontrolleras under 2020. Kontrollerna sker med olika frekvens och en risk kan 
kontrolleras från en till fyra gånger per år.

Riskerna som väljs motiveras utifrån en riskbedömning som genomförs genom att bedöma hur hög 
sannolikhet det är att risken uppstår, men även vilka konsekvenser det får för verksamheten om 
risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får varje risk ett riskvärde som anger om risken är 
låg, medium eller kritisk.

Alla risker för 2020 presenteras i en riskbedömningsmatris i kontrollplanen. I kontrollplanen 
presenteras även en planering för hur respektive risk ska följas upp genom kontrollmoment, metod, 
frekvens och vilken tjänsteperson som är ansvarig för att följa upp risken.

Totalt innehåller kontrollplanen för kommunstyrelsen 2020 23 stycken risker varav 20 av dessa 
bedöms som medium och tre som kritiska. Åtta nya risker har tillkommit och fyra risker har utgått 
jämfört med 2019 års kontrollplan för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Intern kontrollplan för 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020
 Intern kontrollplan 2020 KS - Rapport
 §167 KSAU Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen
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12 – Utredning av vägbidrag 
(KS 19-405)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På septembersammanträdet gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att göra en 
översyn över det kommunala vägbidraget (§ 159), vilket skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast vid årsskiftet. Utredningen är en översyn av vägbidraget som delas ut till 
väghållare inom Lekebergs kommun. Den presenterar hur vägbidraget hanteras inom Lekebergs 
kommun samt kostnadsberäkningar utifrån olika varianter av procentuella bidragsnivåer. Den 
innehåller även en omvärldsbevakning som visar på hur andra kommuner inom Sverige hanterar 
vägbidrag.

För att väghållare ska erhålla vägbidrag från Lekebergs kommun måste de ansöka om detta årligen 
samt uppfylla Trafikverkets krav för vägbidrag. Om inte särskilda skäl föreligger är bidragsnivån som 
delas ut till väghållare 15 %, vilket beräknas utifrån Trafikverkets bedömning av årlig kostnad för 
drift och underhåll av vägen. Omvärldsbevakningen visade att 17 (av 19) kommuner delade ut 
vägbidrag till vägar som uppfyller Trafikverkets krav för vägbidrag. Nio av dessa har, som Lekeberg, 
en fastställd procent och medianvärdet (14,5 %) är i närheten av Lekebergs 15 %. 
Omvärldsbevakningen visade även att 11 (av 19) kommuner ger ut vägbidrag till vägar som inte får 
vägbidrag från Trafikverket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. lägger informationen till handlingarna
2. ger kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för vägbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - utredning vägbidrag
 Utredning
 §168 KSAU Utredning av vägbidrag
 §159 KS Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget
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13 – Befolkningsprognos för Lekebergs 
kommun 2019-2034 
(KS 19-417)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Befolkningsprognosen för Lekebergs kommun avser perioden 2019-2034. Prognosen är uppdelad i 
en prognos för hela kommunen samt delområdesprognoser för Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. 
Resultatet utifrån prognoserna redovisas efter ålder och kön och är uppdelade efter en mängd 
variabler folkmängd, födda/döda, inflyttade/utflyttade och immigrerade/emigrerade.

Denna presentation är en övergripande analys av prognosen för hela Lekebergs kommun. 
Jämförelser görs även med föregående års prognos för att visa på skillnader mellan prognoserna. 
Centralt för prognosen är att Lekeberg för varje år ökar i befolkning. Däremot är trenden negativ 
vilket har att göra med att den generella befolkningsökningen blir mindre för varje år. Prognosen 
visar även på en ökning av antal äldre och barn inom förskola och skola. Antal personer som blir 80 
år eller äldre prognostiseras vara 299 fler år 2034 jämfört med 2018-12-31 och antal barn 0-5 år 
prognostiseras vara 122 fler år 2034 jämfört med 2018-12-31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Befolkningsprognos 2019-2034
 Befolkningsprognos
 §169 KSAU Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2019-2034
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14 – Instruktion till kommundirektör 
(KS 18-692)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) gäller följande:
Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de 
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Kommunstyrelsen får besluta 
att direktören ska ha en annan benämning.

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Förslaget till instruktion till kommundirektören beskriver bland annat kommundirektörens roll i 
förhållande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, till kommunstyrelseförvaltningen samt 
övriga nämnder och bolag. Den beskriver även kommundirektörens roll gällande krisberedskap och 
civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar instruktionen till kommundirektören.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Instruktion för kommundirektör
 Förslag till instruktion till kommundirektör
 §170 KSAU Instruktion till kommundirektör
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15 – Anställningsavtal för chefer 
(KS 14-150)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beslut om att tillämpa tillsvidareanställning för chefsuppdrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommun ska tillämpa tillsvidareanställning vid 
nyrekrytering och vid förlängning av chefsavtal med undantag av kommundirektör där ett enskilt 
anställningsavtal ska upprättas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anställningsavtal för chefer
 §171 KSAU Anställningsavtal för chefer
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16 – Riktlinjer för friskvård i Lekebergs 
kommun 
(KS 15-471)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag till revidering av riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun där kravet på egen insats vid 
utbetalning av friskvårdsersättning är borttaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad upplaga av Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun att gälla 
fr.o.m. 2020-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun
 Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun
 §172 KSAU Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun
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17 – Revisionsrapport - Granskning av 
lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen 
(KS 19-669)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens lönehantering och löneutbetalningsprocess. Granskningens syfte har 
varit att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen i samverkan med Sydnärkes lönenämnd har 
en tillfredsställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig 
intern kontroll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport, granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 Svar - Revisonsrapport, Gransksning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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18 – Samverkansavtal med Business Region 
Örebro 
(KS 19-452)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor. Ett förslag 
till samverkansavtal mellan Lekebergs kommun och Business Region Örebro har tagits fram i syfte 
att i samverkan bedriva ett framgångsrikt arbete med tillväxt- och näringslivsfrågor.

Om detta avtal tecknas av båda parter så kommer det att gälla från och med den 1 januari 2020 till 
och med 31 december 2023. Vid denna tidpunkt så förlängs avtalet automatiskt från 1 januari 2024 
till och med 31 december 2027 om inte avtalet har sagts upp senast 12 månader före utgångstid.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta förslaget till samverkansavtal med Business Region Örebro
2. uppdra till kommundirektören att teckna samverkansavtal med Business Region Örebro enligt 
antaget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal Business Region Örebro
 BRO Samverkansavtal - Förslag
 §175 KSAU Samverkansavtal med Business Region Örebro
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19 – Svar på medborgarförslag om 
hundlatriner i Mullhyttan 
(KS 19-320)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag som inkommit i mars 2019 handlar om önskemål att kommunen ska placera ut 
ytterligare minst två stycken hundlatriner i Mullhyttan. Förslagsvis den ena i anslutning till 
Carlsforsvägen och den andra vid Ålundavägen samt området runt motionsspåret.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslaget om upprättande av ytterligare hundlatriner i 
Mullhyttan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - medborgarförslag Hundlatriner
 Svar - medborgarförslag hundlatriner i Mullhyttan
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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20 – Svar på medborgarförslag om 
seniorboende/bostäder i Mullhyttan 
(KS 19-3)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag från Jonas Hellberg har i december 2018 inkommit. Förslaget innehåller en 
önskan om att kommunen ska bygga ett seniorboende/lägenheter i Mullhyttan. Kommunen 
undersöker behovet av bostadsförsörjning generellt under 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om seniorboende i Mullhyttan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - medborgarförslag Seniorbostäder i Mullhyttan
 Svar - medborgarförslag seniorboende
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

21 – Svar på medborgarförslag om 
kommunal lekplats i Mullhyttan 
(KS 19-321)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Det har i mars 2019 inkommit ett medborgarförslag där man framför önskemål om att det i 
Mullhyttans samhälle ska upprättas ytterligare kommunal lekplats dit barnfamiljer kan ta sina barn 
för att leka. Byggnation av lekplats i Mullhyttan är planerad, utreds för närvarande och är således 
pågående.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslaget om upprättande av ytterligare allmän lekplats i 
Mullhyttan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse medborgarförslag Kommunal lekplats i Mullhyttan
 Svar - medborgarförslag om lekplats i Mullhyttan
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

22 – Svar på medborgarförslag om 
önskemål att sätta upp en ”Lekebergs 
kommun” skylt vid Skärshult 
(KS 14-523)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2014-09-18. I medborgarförslaget föreslår han 
att kommunen sätter upp en skylt med Lekebergs kommun vid Skärshult efter Täbyvägen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget hanterat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om önskemål att sätta upp en skylt med Lekebergs 

kommun vid Skärshult efter Täbyvägen
 Medborgarförslag - Önskemål att sätta upp en skylt med Lekebergs kommun vid Skärshult 

efter Täbyvägen
 §179 KSAU Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en ”Lekebergs kommun” 

skylt vid Skärshult
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23 – Omställningsstöd till avgående 
kommunalråd 
(KS 19-821)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Beslut om ekonomiskt omställningsstöd till avgående kommunalråd, Wendla Thorstensson, enligt 
gällande omställningsavtal, OPF-KL (Omställningsstöd och pension för förtroendevalda).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Wendla Thorstensson ekonomiskt omställningsstöd under 15 månader 
mot bakgrund av villkor enligt OPF-KL och tillämpningsanvisningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut så att 
tjänsteskrivelsen kompletteras med kostnader i enlighet med gällande tillämpningsanvisningar som 
fullmäktige beslutat om. 

Propositionsordning

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. 
Arbetsutskottet godkänner propositionsordningen.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Håkan Södermans 
(M) förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omställningsersättning till avgående kommunalråd
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bilaga 1. OPF-KL - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
 Bilaga 2. Tillämpningsanvisningar till OPF-KL
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Kallelse 2019-12-17

24 – Val till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2019-2022 
(KS 19-5)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att förrätta två fyllnadsval gällande kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Valen handlar om att utse ny ordförande och det andra om att välja ny ledamot i 
arbetsutskottet efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Inkomna förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
Astrid Söderquist (C) - ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer  

1. xx till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
2. xx till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 
2022-12-31
2. Astrid Söderquist (C) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 2022-
12-31

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

25 – Val till brottsförebyggande rådet 2019-
2022 
(KS 19-6)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att förrätta två fyllnadsval gällande Brottsförebyggande rådet efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Inkomna förslag från majoriteten:

Johan Niklasson (C) - ordförande i brottsförebyggande rådet
Annica Zetterholm (C) - ledamot i brottsförebyggande rådet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer 

1. xx till ordförande i brottsförebyggande rådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
2. xx till ledamot i brottsförebyggande rådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i brottsförebyggande rådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
2. Annica Zetterholm (C) till ledamot i brottsförebyggande rådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

26 – Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022 
(KS 19-7)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval i folkhälsoutskottet efter Wendla Thorstensson (C) för 
tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Enligt det 7§ i det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun ska kommunstyrelsen inrätta ett folkhälsoutskott.

Inkomna förslag från majoriteten:  

Johan Niklasson (C) - Ordförande i folkhälsoutskottet
Annica Zetterholm (C) - Ledamot i folkhälsoutskottet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

1. Xx till ordförande i folkhälsoutskottet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
2. Xx till ledamot i folkhälsoutskottet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i folkhälsoutskottet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
2. Annica Zetterholm (C) till ledamot i folkhälsoutskottet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Page 28 of 221



Kallelse 2019-12-17

27 – Val till Regionala samverkansrådet 
2019-2022 
(KS 19-8)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval i regionala samverkansrådet efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Regionala samverkansrådet har en rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut som binder 
medlemmarna. Regionala samverkansrådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro 
län och länets kommuner och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen.

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - ledamot i regionala samverkansrådet

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till ledamot i regionala samverkansrådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-
31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Johan Niklasson (C) till ledamot i regionala samverkansrådet för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

28 – Val till Specifika samverkansrådet för 
Kultur 2019-2022 
(KS 19-9)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att förrätta fyllnadsval i regionala samverkansrådet för kultur efter Annica 
Zetterholm (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Specifika samverkansrådet för kultur har i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde:
- Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för 
regionen, exempelvis frågor omkring Kulturplanen.
- Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
- Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.
 

Inkommet förslag från majoriteten: 

Anders Johansson (C) - ledamot i regionala samverkansrådet för kultur

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till ledamot i regionala samverkansrådet för kultur för tiden 2020-01-01 
- 2022-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Anders Johansson (C) till ledamot i regionala samverkansrådet för 
kultur för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

29 – Val till specifika samverkansrådet för 
social välfärd och vård 2019-2022 
(KS 19-12)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval i specifika samverkansrådet för social välfärd och 
vård efter Johan Niklasson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.  

Specifika samverkansrådet för social välfärd och vård har i uppdrag att inom sitt 
verksamhetsområde:
- Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och viktiga för 
regionen.
- Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
- Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

Inkommet förslag från majoriteten:

Annica Zetterholm (C) - ledamot i specifika samverkansrådet för social välfärd och vård 

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till ledamot i specifika samverkansrådet för social välfärd och vård för 
tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Annica Zetterholm (C) till ledamot i specifika samverkansrådet för social 
välfärd och vård för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

30 – Val till kommunbygderådet 2019-2022 
(KS 19-13)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval i kommunbygderådet efter Wendla Thorstensson (C) 
för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Kommunbygderådets syfte är att främja en långsiktig positiv och hållbar utveckling för hela 
Lekebergs kommun genom samverkan mellan byalag/bygdeföreningar och mellan 
byalag/bygdeföreningar och kommunen.

Inkommet förslag från majoriteten:

Johan Niklasson (C) - representant i kommunala bygderådet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till representant i kommunbygderådet för tiden 2020-01-01 - 2022-12-
31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Johan Niklasson (C) till representant i kommunbygderådet för tiden 2020-
01-01 - 2022-12-31.

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

31 – Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 
2019-2022 
(KS 19-15)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval av representant till Hjälmarens vattenvårdsförbunds 
årsmöte efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Hjälmarens Vattenvårdsförbund (HJVVF) är en medlemsorganisation vars ansvarsområde motsvarar 
Eskilstunaåns avrinningsområde, från Laxsjöarna i väster till Eskilstunaåns utlopp i Mälaren. 
förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och 
intresseorganisationer.

Inkommet förslag från majoriteten:

Mikael Reinholdz (C) - ombud till Hjälmarens vattenvårdsförbunds årsmöte. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till representant till Hjälmarens vattenvårdsförbunds årsmöte för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Mikael Reinholtz (C) till representant till Hjälmarens vattenvårdsförbunds 
årsmöte för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

32 – Val till LEADER- Mellansjölandets 
stämma 2019-2022 
(KS 19-16)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval av ombud till LEADER - Mellansjölandets 
föreningsstämma efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin 
hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex 
föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) 
- är grunden för samarbetet.

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - ombud till LEADER - Mellansjölandets föreningsstämma

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till ombud till LEADER - Mellansjölandets föreningsstämma för tiden 
2020-01-01 - 2022-12-31.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer Johan Niklasson (C) till ombud till LEADER - Mellansjölandets 
föreningsstämma för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.  

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

33 – Val till E-18 gruppen 2019-2022 
(KS 19-19)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval av representant till E18-gruppen efter Wendla 
Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - representant 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till representant i E18-gruppen för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Niklasson (C) till representant i E18-gruppen för tiden 2020-01-01 - 
2022-12-31.  

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-12-17

34 – Val till Business Region Örebro 2019-
2022 
(KS 19-20)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att upprätta fyllnadsval av representant i styrgruppen för Business Region 
Örebro efter Wendla Thorstensson (C) för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31. 

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, 
Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. 
Region Örebro län är ägare. Business Region Örebro är länets samverkansplattform för 
näringslivsfrågor.

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - representant i styrgruppen för Business Region Örebro 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx som representant i styrgruppen för tiden 2020-01-01 - 2022-12-31.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen väljer Johan Niklasson (C) som representant i styrgruppen för tiden 2020-01-01 - 
2022-12-31.  

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Page 36 of 221



Kallelse 2019-12-17

35 – 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 12 november 2019 - 10 december 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-378-9 - §154 KSAU Yttrande avseende samråd inför beslut om Örvaremossens 

naturreservat
 KS 19-377-15 - §155 KSAU Yttrande avseende samråd inför beslut om utvidgning av 

Dunderklintarnas naturreservat
 KS 19-816-3 - Delegationsbeslut - avstå att svara på remiss
 KS 19-696-3 - §174 KSAU Remissvar - Regional handlingsplan för kompetensförsörjning
 KS 19-778-4 - Delegationsbeslut
 KS 19-813-3 - Delegationsbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 
17 december 2019. 
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Kallelse 2019-12-17

36 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Lista på meddelanden
 KS 19-378-11 - Yttrande avseende Örvaremossens naturreservat - ärende 511-2178-2016
 KS 19-377-18 - Yttrande avseende Dunderklintarnas naturreservat - ärende 511-2650-2019
  - Brev till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges medlemmar ang. höghastighetståg
 KS 19-788-1 - Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Örebro län
 KS 19-279-4 - Protokoll 191017 LeBo
 KS 19-278-4 - Protokoll 191017 LeKo
 KS 19-792-1 - Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
 KS 19-614-6 - §124 KF Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - Laxå
 KS 19-801-1 - Protokoll Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 

kompetensförsörjning, 2019-11-07
 KS 19-88-10 - Cirkulär 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T 

samt ny handbok AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista | Viktig 
information från SKL

 KS 19-378-12 - Beslut om bilande av naturreservat samt beslut om föreskrifter, bland annat 
Örvaremossen

 KS 19-810-1 - Beslut gällande samråd enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen 
för uppförande av solpaneler på ekonomibyggnad, fastighet Riseberga Kloster 1:3, 
Lekebergs kommun

  - Informations- och Nyhetsbrev KSFAB
 KS 19-449-6 - Undertecknad överenskommelse om samverkan i det lokala 

integrationsarbetet
 KS 19-80-8 - Protokoll FINSAM 191128
 KS 19-299-2 - Protokoll för sydnärkes miljönämnd 2019-12-02
 KS 19-88-11 - Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt 

partsgemensamma arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd | Viktig information från SKR och Sobona, cirkulär 19:

 KS 19-88-12 - Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala 
omställningsmedel (TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser 
| Viktig information från SKR och Sobona, cirk

  - Protokoll SYD-IT 2019-11-21
 KS 19-827-1 - Revisionsrapport angående Direktionens styrning och uppföljning av 

personalförsörjningen
 KS 19-827-2 - Svar från Direktionen ang. personalförsörjning
 KS 19-127-8 - Protokoll från  Regionala samverkansrådet 12091204
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kallelse 2019-12-17

37 – Central samverkan (CESAM) 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.

Protokollet från central samverkan i december publiceras så snart det är justerat. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (1)

Dnr: KS 19-429

   

Månadsrapport – november 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 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 november 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 november.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                  Utredare
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §161

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (vice ordförande)  ersätter 
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§161 - Månadsrapport – november 2019 (KS 19-429)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 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 november 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 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport november - (81187)
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Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare)
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Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (3)

Dnr: KS 14-630

   

Tjänsteskrivelse – Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare)

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av 
handlingar, bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. 
Eftersom en ny kommunstyrelseordförande tillträder 1 januari 2020, så behöver 
delegationen revideras.

1 Delegation
Delegation för att skriva under kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift 
och momsredovisning lämnas till Gunilla Ljungstedt. Som ersättare utses Anna Bilock 
eller Lina Hagbrand.

Ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund skrivs under av Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock 
eller Lina Hagbrand som ersättare.

Firmatecknare för kommunens bank- och plusgirokonton inklusive förladdade 
kort/checkar tecknas av två i kombination. Som ordinarie utses Anna Bilock med Lina 
Hagbrand som ersättare. Som kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina 
Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra Magnusson eller Anna Bilock som ersättare.

Delegation för att handlägga och fatta beslut i ärenden rörande borgensförbindelser 
avseende kommunal borgen till privatpersoner för småhus lämnas till Anna Bilock 
och som ersättare Lina Hagbrand. Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus.

Handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen om upplåning, 
borgen samt placeringar, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Johan 
Niklasson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf 
kommundirektör Gustav Olofsson eller ekonomichef Anna Bilock som 
kontrasignerare.

Delegation att underteckna kommunens årsredovisning lämnas till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson tillsammans med tf kommundirektör 
Gustav Olofsson.

Delegation att underteckna ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande 
lämnas till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som 
kontrasignerare.
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Övriga handlingar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson 
eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör Gustav 
Olofsson som kontrasignerare eller ställföreträdande kommundirektör Peter 
Brändholm.

Rättelser i Lekebergs kommuns redovisning utförs av personalen på 
ekonomiavdelningen. Eftersom rättelser tillhör den löpande verksamheten sker ingen 
rapportering till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen delegerar från och med 1 januari 2020

1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till 
Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina 
Hagbrand som ersättare,

3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra 
Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och 
plusgirokonton inklusive förladdade kort/checkar att tecknas av två i kombination,

4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till 
privatpersoner för småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. 
Kommunal borgen tecknas inte för nya småhus,

5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av 
kommunstyrelsen om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Niklasson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med 
tf kommundirektör Gustav Olofsson eller ekonomichef Anna Bilock som 
kontrasignerare,

6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Niklasson tillsammans med tf kommundirektör Gustav Olofsson,

7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas 
till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Niklasson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf 
kommundirektör Gustav Olofsson eller ställföreträdande kommundirektör Peter 
Brändholm som kontrasignerare.
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LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 2020

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

1 Bakgrund
De ändringar som görs från aktuell förteckning är att Johan Niklasson (ansvar 1) utses 
till ersättare istället för Wendla Thorstensson. 

Ansvar 14 (tidigare Näringslivs- och utvecklingsenheten) samt ansvar 152 (tidigare 
AMI) tas bort helt från attestförteckningen och istället läggs ansvar 16 (Avdelningen 
för Näringsliv, Integration och Arbetsmarknad) till på listan, med Marie Casco som 
beslutsattestant, och Sofia Olsen som ersättare. 

Beslutsattestant för ansvar 153 är från årsskiftet Sandra Lundqvist, tf enhetschef 
Folkhälsa. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 
verksamheter 2020. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Lina Hagbrand
tf Kommundirektör Redovisningsekonom

Page 51 of 221



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2020 
 
Kommundirektör har övergripande attesträtt för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. I kommundirektörens frånvaro har tillförordnad kommundirektör samma 
attesträttigheter som ordinarie kommundirektör. Kommundirektören har rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året. 
Avdelningschefer har övergripande attesträtt för underliggande ansvar.  

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE KOMMENTARER 

1 Gustav Olofsson, tf Kommundirektör 
Peter Brändholm, Mikael Bergdahl,  
Johan Niklasson  

        

102 Åsa Ek, Folkvald revisor Birgitta Hultin Revision 

        

104 Anna Bilock, Ekonomichef 

Adam Kolthoff, Sandra Magnusson 
Lina Hagbrand, Gunilla Ljungstedt, Cecilia 
Berglöf Tillgångs- och skuldslag 

        

11 Anna Bilock, Ekonomichef Sandra Magnusson Ekonomichefen har övergripande attesträtt för ekonomiavdelningens verksamheter 

        

12 Anna Windahl, tf Administrativ chef Ilina Losund Administrativa chefen har övergripande attesträtt för administrativa avdelningens verksamheter 

    

121 Maria Lysegård, Teamledare   Information Lekeberg 

    

122   Andreas Kjellström, Teamledare    Arkivenheten 

    

13 Mats Turesson, Teknisk chef 
Stein-Tore Johnsen, Amila Isakovic 
Vrana, Marie Helgesson 

Tekniska chefen har övergripande attesträtt för Teknik- och serviceavdelningens verksamheter inkl 
VA-verksamheten 

        

132 Stein-Tore Johnsen, ingenjör  Gator/vägar och belysning 

        

133 Amila Isakovic Vrana, Teknisk handläggare  Vägbidrag, Skogs- och naturvård, Fordonsförvaltning, Bilpool 

        

136 Anna Brorsson, Måltidschef Ester Rohden Måltidsverksamheten 

        

137 Amila Isakovic Vrana, Enhetschef service  Torg, Park o grönyta, Fastighetsskötsel 

    

138 Marie Helgesson, Enhetschef lokalvård  Lokalvård 

    

15 Peter Brändholm, Personalchef Linda Calson Personalchefen har övergripande attesträtt för personalavdelningens verksamheter 

        

153 Sandra Lundqvist, tf Enhetschef Folkhälsa  Folkhälsoverksamhet 

    

16 Marie Casco, Avd chef NIA Sofia Olsen Avdelningen för näringsliv, integration och arbetsmarknad 

        

732 Stein-Tore Johnsen, Ingenjör Amila Isakovic Vrana VA-verksamheten 

        

89 Anna Bilock, Ekonomichef Sandra Magnusson, Lina Hagbrand Finansförvaltningen 

 

Datum…………………..Underskrift………………………………………….. 
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Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2019

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 4 586 tkr till olika 
utvecklingsprojekt 2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 308 tkr. 

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen 
den 17 december 2019 föreslås följande ansökning att beviljas: 

- Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen avseende 
utredning av laddningsinfrastruktur (130 tkr), digitalisering inom fakturahanteringen 
(180 tkr), översyn av kommunenshyresavtal (260 tkr), totalt 560 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 560 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

- Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen, 560 tkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson
Tf Kommundirektör
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Ansökan om utvecklingsmedel 2019 för 
kommunstyrelseförvaltningen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om totalt 570 tkr i utvecklingsmedel för året 
2019. Teknik- och serviceavdelningen vill utreda och få förslag till utbyggnad av 
infrastruktur för laddning av elfordon för att kunna öka antalet miljöfordon i 
kommunens fordonsflotta (130 tkr). Ekonomiavdelningen vill digitalisera delar inom 
fakturahanteringen för att minska arbetsbelastningen för kommunens chefer (180 
tkr). Samt vill kommunstyrelseförvaltningen göra en översyn av kommunens 
hyresavtal för att säkerställa ändamålsenliga hyror och att tecknade avtal efterlevs 
samt att förtydliga och klargöra gränsdragningen mellan hyresvärd (LEKO) och 
hyresgäst (kommunen) (260 tkr).

1 Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen ansöker om utvecklingsmedel 2019 avseende 
laddningsinfrastruktur (130 tkr), digitalisering inom fakturahanteringen (180 tkr), 
översyn av kommunenshyresavtal (260 tkr).

1.1 Laddningsinfrastruktur
I samband med att kommunens fordonsflotta utvecklas mot de mål som är beslutade 
i kommunen ställs krav på fordon som har mindre negativ klimatpåverkan. Till del kan 
detta ske genom att en ökad mängd elfordon eller el-hybridfordon anskaffas.
För att kunna öka mängden elfordon behöver infrastruktur för laddning av elfordon 
byggas. Detta bör ske på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt, både med hänsyn 
till investerings- och kommande driftskostnader. 

Syftet är att få en lägesbild över nuläget samt för att få förslag till utbyggnad av 
infrastruktur för laddning av elfordon av olika slag bör detta utredas av part med god 
kunskap om laddningsinfrastruktur området. Resultatet av en sådan utredning kan 
bidra till ett beslutsunderlag med god kvalité och därmed ge grund för byggnation av 
infrastruktur och förnyelse av fordonsparken. En infrastruktur för laddning av 
elfordon ger även ökade möjligheter för besökare till kommunen och övriga 
kommunmedborgare att nyttja någon form av elfordon. Det övergripande målet med 
utbyggnad av laddningsinfrastruktur är att möjliggöra en mer klimatsmart 
fordonsflotta. Delmålet med en utredning är att sprida och öka kompetensen inom 
området i kommunorganisationen men också att skapa ett beslutsunderlag inför en 
framtida utbyggnad. Enligt offertförfrågan, så är kostnaden för detta 130 tkr
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1.2 Digitalisering av delar inom fakturahanteringen
I samband med kommunens chefsdialoger har en inventering gjorts över vad 
cheferna anser sig behöva mer administrativt stöd för och däribland framkommer 
fakturahanteringen som ett stort och tidskrävande arbete. Genom den här tänkta 
digitaliseringen skulle mängdfakturorna i kommunen tex telefoni, el. konteras 
automatiskt och även attesteras digitalt efter vissa givna regler. Detta kräver en 
uppsättning av styrtabeller i befintligt ekonomisystem, vilket kräver konsulthjälp. I 
framtiden kommer dock detta relativt enkelt kunna underhållas av personalen på 
ekonomiavdelningen. 

Syftet är att kommunens alla chefer kommer att märka en påtaglig skillnad i 
fakturamängd som behöver manuell hantering och detta kommer indirekt frigöra en 
hel del tid för respektive chef. Givetvis svårt att uppskatta i pengar, men chefernas 
upplevelse av detta bedöms som mycket positiv och markant. En offert från Visma, 
kommunens leverantör av ekonomi- och fakturasystem), visar på en kostnad om 180 
tkr för detta.

1.3 Översyn av kommunens hyresavtal
Befintliga hyresavtal som kommunen har tecknat med Lekebergs kommunala bostads 
AB efterlevs i dagsläget inte. Bland annat så används inte konsumentprisindex för 
uppräkning av hyran, vilket samtliga avtal anger. Hyresnivåerna är kopplade till 
bokförda värden, ränta och avskrivningstider men även nivåer för drift respektive 
underhåll. Nivåer för drift och underhåll är i sin tur kopplade till gränsdragningslistor, 
dvs vad ingår i hyran och vad som inte gör det och därmed bekostas av verksamheten 
som hyr lokalen. Kopplat till gränsdragningslistorna behöver även en rutin upprättas 
för ev. lokalförändringar. 

Syftet är att säkerställa ändamålsenliga hyror och att tecknade avtal efterlevs samt 
att förtydliga och klargöra gränsdragningen mellan hyresvärd (LEKO) och hyresgäst 
(kommunen). Förväntat resultat är att samtliga hyresavtal som kommunen tecknar 
följs samt att vi får en rutin för hur kostnader och ansvar fördelas kopplade till 
eventuella lokalförändringar. Bedömd kostnad för detta är 260 tkr.
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2 Ekonomi

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan ytterligare 
kostnader för vht?

Ytterligare 
kostnader (kr)

Konsultkostnad 
Laddningsinfrastruktur 130 000 kr Nej
Konsultkostnad 
digitalisering av 
fakturahantering 180 000 kr Nej 
Konsultkostnad översyn 
av hyreskontrakt 260 000 kr Nej  
Total kostnad 570 000 kr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Mats Turesson Anna Bilock Anna Windahl

Teknisk chef Ekonomichef Tf Administrativ chef
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Utvecklingsmedel 2019 (tkr) Förv/Avd Kontering Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2019 5894 1/133015

Beslutade ansökningar 2019

Kompetensförsörjningsstrategi -225 KSF/Pers.avd 15/130539/251 Avser 0,4 tjänst 190101-191231

Ökad service till medborgarna, IL -450 KSF/Adm.avd 121/1400141/252 Avser 1,0 tjänst 190101-191231

Förstudie kring intranät KSF/Adm.avd 12/13091/259 Avser 1,0 tjänst i 5 månader, 250 tkr

Kompetensutv Serviceenheten -118 KSF/ToS 137/970/260 Utbildningar

Effektivare planering förskola/fritids -300 KUB 2/491/261 Konsulttjänster, inköp och installation

Ansökan från Socialförvaltningen -1237 SON akt 574-584 Utbildningar, digitalisering     (KS 181218)

AMI, praktikhandledarkurs forts 2019 -271 KSF/AMI 152/6101/253 (KS 181218)

Eff av skolskjutsverksamhet, KUB -750 KUB 2/491/262 Upphandling, konsultation    (KS 181218)

Vidareutv av e-tjänst försörjningsstöd, IFO -150 SON/IFO 5308/559/264 KS 1901

Genomförande av kollegiala samtalsgrupper -200 KSF/Pers.avd 15/130539/265 KS 1901

Utbildning i familjebehandling med KBT -75 SON/IFO 5308/559/266 KS 1901

Matsvinnsprojekt -262 KSF/ToS 136/495/267 Avser 0,5 tjänst

Mentorsassistenter KUB -575 KUB 2/491 KS 1903

Överföring till kompetensutvecklingsmedel 1857

Medarbetarprocessen 2.0 -300 KSF/Adm.avd 12/13091/258 Fortsättning på tidigare projekt

GIS-projekt -350 KSF/ToS 13/955/256 Samma projekt som 2018, men som inte påbörjades

Samordnare inom förskolan -450 KUB 2/

Effektivare lokalutnyttjande -350 KSF/Adm.avd 12/13091/

Flexenhet inom grundskolan -380 2/ Gäller endast den del som avser 2019

Kvar efter beslutade ansökningar 1308

Nya ansökningar 2019 Kommentarer:

Ansökan fr KSF, laddinfra, digitalisering mm 560 KSF Ska fördelas ToS 130 tkr, Ekonomi 180 tkr, Admin 250 tkr

Kvar efter nya ansökningar 748
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §164

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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§164 - Beslut om utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
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 4 586 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 308 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 17 
december 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen avseende utredning av 
laddningsinfrastruktur (130 tkr), digitalisering inom fakturahanteringen (180 tkr), översyn av 
kommunenshyresavtal (260 tkr), totalt 560 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 560 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen, 560 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (82270)
 Ansökan om utvecklingsmedel 2019 för kommunstyrelseförvaltningen - (82096)
 Ekonomisk sammanställning av utvecklingsmedel 2019 1912 - (82271)
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Tjänsteskrivelse – MER-plan 2020 kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2020 uppgår till 111 673 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2020 om 6 840 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv. 

VA-verksamhetens budgetram för 2020 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs fr o m 1 januari 2020.

Totalt är det sex stycken nämndmål för kommunstyrelsen. Förändringar jämfört med 
2019 är att två nämndmål slagits ihop till ett och att nämndmål ”Lekebergs kommun 
har en god mark- och planberedskap” tillkommit. Indikatorer och dess målvärde har 
även justerats jämfört med 2019. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2020 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
för VA-verksamheten

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth Lina Hagbrand
Tf. Kommundirektör Utredare Ekonom
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1 Inledning 

 

Lekebergs kommun fortsätter växa och det är i grunden väldigt positivt och 
expansionen syns tydligt i 2020 års budget. Kommunstyrelseförvaltningen påverkas 
liksom övriga förvaltningar av tillväxten och budgeten möter på olika sätt detta. 

Bland annat görs en satsning inom samhällsbyggnadsområdet för att skapa 
möjligheter att arbeta mer förebyggande och långsiktigt inom det området. 

Den gemensamma administrationen förstärks under 2020, personalavdelningen 
utökas med en tjänst och en ytterligare kommunikatörstjänst tillskapas 
genom omprioriteringar. Båda för att förstärka stödet till kommunens chefer och 
därigenom skapa bättre förutsättningar för verksamheterna. 

2020 kommer mycket fokus att behöva läggas på de kommande utmaningarna i 
förändrad demografi, kärvare ekonomi och behov av att arbeta mer strategiskt 
med samhällsbyggnadsfrågor. 

Det kommer bli ett intressant, utmanande och intensivt år för 
kommunstyrelseförvaltningen.   

Tf. Kommundirektör 

Gustav Olofsson 
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2  Ansvar enligt reglementet 
  

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

Kommunen och de kommunala företagen i vilka kommunen direkt eller indirekt 
utövar bestämmande inflytande – nedan benämnd den kommunala koncernen – ska 
ur kommunstyrelsens perspektiv utgöra en ekonomisk beslutsenhet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen och 
har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

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

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att; 

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ansvarar också för 

 Teknisk verksamhet 

 Arbetsmarknadsfrågor 
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 Mottagning av nyanlända invandrare 

 Näringsliv 

 Turism 

 Det centrala arkivet och är arkivmyndighet 

 Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar. 
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3 Sammanfattning av 2020 års budget 
 

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 uppgår till 111 673 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2020 om 6 840 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv. 

Av de satsningar/förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande: 

 Utvecklingsmedel till syfte att simulera verksamhetsutveckling och 
användande av välfärdsteknologi i kombination med utredningar och 
kompetensutveckling, 3 000 tkr 

 För ytterligare utveckling i syfte att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare avsätts 1 800 tkr 

 För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden fortsätter 
kommunen med fibersatsningen 400 tkr 

 Fortsatt avsatta medel för en lokal- och upphandlingsansvarig med 894 tkr 

 Införande av en familjecentral i Fjugesta, 500 tkr 

 Volymförändringar kopplat till kommunens expansion, 902 tkr 

 Volymförändringar kopplat till ökat barn- och elevantal gällande 
måltidsverksamheten, 318 tkr 

 För att främja barns lekmöjligheter och utveckla lekplatser i kommunen 
avsätts 796 tkr 

 För att kommunen ska kunna ta hand om sin skog på ett hållbart sätt så 
tilldelas 345 tkr 

 Medel för ökade lokalhyror, 400 tkr 

 Medel för kapitalkostnader avseende kommunövergripande investeringar, 
344 tkr 

Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens och 
verksamhetsområden: 

 Utökning av tjänster (inom personalavd, administrativa avd och teknik- och 
serviceavd), 2 000 tkr 

 Verksamhetssystem, 180 tkr 

 Färdtjänst, 400 tkr 

 Dataskyddsombud, 120 tkr 

Kommunen är inne i ett expansivt skede och därför avsätts 16 746 tkr till nya 
investeringar 2020, dessa är: 

 Gatureparationer, 1 000 tkr 

 Gatubelysning, 900 tkr 

 Industri- och exploateringsmark, 2 006 tkr 

 Köksutrustning, 400 tkr 

 Fordon, 250 tkr 

 Lek- och aktivitetsutrustning, 200 tkr 

 Arbetsmaskiner (lokalvård), 100 tkr 

 Expl gata Fjugesta, 4 040 tkr 

 Gatuinv ÅVC, 1 000 tkr 

 Laddinfrastruktur, 1 000 tkr 
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 Arbetsfordon (fördelas mellan KS och VA), 1 350 tkr 

 Ospecificerade reinvesteringar, 4 000 tkr 

När det gäller VA-investeringar så avsätts 10 550 tkr till nya investeringar 2020: 

 VA-saneringar och reinvesteringsanslag VA, 5 000 tkr 

 Expl VA Fjugesta, 2 400 tkr 

 Arbetsfordon (fördelas mellan KS och VA), 3 150 tkr 

Utöver dessa, så överförs de tidigare påbörjade projekten såsom anslutningsväg 
mellan 204 och Lanna, 13 163 tkr, infrastruktur Fjugesta södra, 6 170 tkr och 
kanalisation mellan Lanna och Fjugesta, 900 tkr. 

Inom VA-verksamheten fortsätter investeringsprojekten Örebrovatten 5 690 tkr, 
renovering av vattentornet, 2 815 tkr, Vreta omvandlingsområde 909 tkr, 
dagvattenrening tätort 2 740 tkr m fl. 
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4 Organisation 

 

Fördelning av mandat - Kommunstyrelsen 

Partier  Mandat Ledamöter 

Centerpartiet C 4 4 

Socialdemokraterna S 3 3 

Moderaterna M 1 1 

Sverigedemokraterna SD 2 2 

Kristdemokraterna KD 1 1 

Miljöpartiet MP 1 1 

Framtidspartiet FL 1 1 

  SUMMA  13 13 

 

 

Förvaltningens organisation 
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5 Mål och indikatorer 

5.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 

ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 

tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Lekebergs kommun gör 
det enkelt för sina 
medborgare att bo i 
Lekeberg 

Hela Lekeberg har 
en väl utbyggd IT-
infrastruktur 

Andelen med tillgång till 
bredband via fiber 

57% Öka från 
57% 

Öka från 
57% 

Öka från 
57% 

Företagens upplevelse av 
Tele- och IT-nät 

3,4 (av 5) Öka från 
3,4 (av 5) 

Öka från 
3,4 (av 5) 

Öka från 
3,4 (av 5) 

 Andel av medborgarna som 
tar kontakt med kommunen 
via telefon får ett direkt svar 
på en enkel fråga 

57% Öka från 
57% 

Öka från 
57% 

Öka från 
57% 

 Andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga via e-
post får svar inom två 
arbetsdagar 

70% Öka från 
70% 

Öka från 
70% 

Öka från 
70% 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun och 
nyttjar den 
digitala tekniken 
för en mer 
effektiv och 
förenklad 
administration 

Andelen skickade E-fakturor 22% Öka från 
22% 

Öka från 
22% 

Öka från 
22% 

Mottagna E-fakturor 82% Öka från 
82% 

Öka från 
82% 

Öka från 
82% 

E-tjänster 2 st Öka från  
2 st 

Öka från 
2 st 

Öka från 
2 st 

Lekebergs 
kommun erbjuder 
en väl 
sammansatt 
måltid, tillagad 
från grunden 

Andelen ekologiska livsmedel 35% Bibehåll 
35% 

Bibehåll 
35% 

Bibehåll 
35% 

Andelen matsvinn 10% Bibehåll 
eller 

minska 
från 10% 

Bibehåll 
eller 

minska 
från 10% 

Bibehåll 
eller 

minska 
från 10% 

Lekebergs 
kommun har en 
god mark- och 
planberedskap 

Planberedskap bostadshushåll 
(antal) 

150 st Öka från 
150 st 

Öka från 
150 st 

Öka från 
150 st 

Planberedskap industrimark 60 000 Kvm Öka från 
60 000 

Kvm 

Öka från 
60 000 

Kvm 

Öka från 
60 000 

Kvm 
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Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Planberedskap för kommunal 
service 

10 000 Kvm Öka från 
10 000 

Kvm 

Öka från 
10 000 

Kvm 

Öka från 
10 000 

Kvm 

Markberedskap 26 Hektar Öka från 
26 Hektar 

Öka från 
26 Hektar 

Öka från 
26 Hektar 

Markinnehav 289 Hektar Öka från 
289 

Hektar 

Öka från 
289 

Hektar 

Öka från 
289 

Hektar 

 Värde 
medarbetarundersökningen  - 
Medarbetarengagemang 
(HME) 

75 Öka från 
75 

Öka från 
75 

Öka från 
75 

 Sjukfrånvaro 7,72% Minska 
från  

7,72% 

Minska 
från 

7,72% 

Minska 
från 

7,72% 

 Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram 

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan 

Andelen miljöbilar 35% Öka från 
35% 

Öka från 
35% 

Öka från 
35% 

Utbetald kilometerersättning 127 000 Km Minska 
från 

127 000 
Km 

Minska 
från 

127 000 
Km 

Minska 
från 

127 000 
Km 

 Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

Ja Ja Ja Ja 
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5.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 

företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 

entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 

verksamheter arbetar tillsammans 

 

Kommunfullmäktiges 
mål 

Nämndmål Indikator Utgångsvärde 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, sociala 
företag och 
företagsetableringar 

I Lekebergs 
kommun finns ett 
bra 
näringslivsklimat 
och goda 
förutsättningar 
för arbete 

Antalet företag med mer än 
en anställd 

241 st Bibehålla 
eller öka 
från 241  

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 241 

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 241 

st 

Antalet aktiebolag med 
verksamhet i kommunen 

303 st Bibehålla 
eller öka 
från 303  

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 303 

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 303 

st 

Antalet företag totalt i 
Lekebergs kommun 

997 st Bibehålla 
eller öka 
från 997  

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 997 

st 

Bibehålla 
eller öka 
från 997 

st 

 Företagens bedömning av 
kommunens service 

80 Bibehåll 
80 

Bibehåll 
80 

Bibehåll 
80 

 Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv) 

21 Bibehåll 
21 

Bibehåll 
21 

Bibehåll 
21 
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6 Driftbudget 
Kommunstyrelsens budgetram för 2020 uppgår till 111 673 tkr (108 261 tkr). I ramen 
ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2020 om 6 840 tkr och 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv. Inför 2020 avsätts också 3 000 tkr till 
utvecklingsmedel och 1 800 tkr för ytterligare utveckling i syfte att kommunen ska 
vara en attraktiv arbetsgivare, och båda dessa är kommunövergripande satsningar. 

Kommunstyrelsen har erhållit förstärkning i ram för bl.a. 2 % hyresökning 371 tkr, 
löne- och arvodesökningar 3 %, motsvarande 299 tkr respektive 131 tkr. Alla 
gemensamma nämnder och förbund uppräknas med 3 % eller enligt underlag från 
respektive nämnd/förbund. 

Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med fiberutbyggnaden till vilken det 
avsätts 400 tkr. Även fortsatt avsatta medel för en lokal- och upphandlingsansvarig 
med 894 tkr, och till införandet av familjecentral i Fjugesta, 500 tkr (grovt uppskattad 
hyra). 

Satsning görs för att kunna utveckla lekplatser i kommunen, till detta avsätts 796 tkr. 
Medel tilldelas för kapitalkostnader avseende kommunövergripande investeringar 
om 344 tkr. Till måltidsenheten avsätts 318 tkr avseende ökat barn- och elevantal. 

Förutom medel till måltidsenheten så har kommunstyrelsen i ram blivit tilldelade 
ytterligare 902 tkr, som är kopplat till kommunens expansion. Utöver detta så har 
effektiviseringar kunnat göras inom kommunstyrelsens ram, exempelvis har 
upphandlingen av nytt telefonisystem lett till minskade kostnader för telefoni. Det 
har även frigjorts ett utrymme i samband med förändrade redovisningsprinciper när 
det gäller avskrivningar för investeringar. Med dessa förändringar som nämnts ovan 
har det möjliggjorts en utökning av 3.0 tjänster inom kommunstyrelsen som kommer 
att tillsättas under 2020. Detta kommer innebära att personalavdelningen utökar 
med en personalspecialist, administrativa avdelningen utökar med en kommunikatör, 
och teknik- och serviceavdelningen anställer en samhällbyggnadsstrateg. 

Ytterligare verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; 
verksamhetssystem 175 tkr, färdtjänst 400 tkr, dataskyddsombud 120 tkr, utökning 
av revisionens budget för fler granskningar och justering av arvoden utöver det som 
tilldelats i ram. 

 

  AVDELNING Budget 2020 

100000 KOMMUNLEDNING 25 886 tkr 

110000 EKONOMIAVDELNING 23 638 tkr 

120000 ADMINISTRATIV AVDELNING 16 787 tkr 

130000 TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING 35 770 tkr 

150000 PERSONALAVDELNING 6 580 tkr 

160000 AVDELNING FÖR NÄRINGSLIV. INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD 3 012 tkr 

 SUMMA 111 673 tkr 
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7 Driftbudget VA-verksamhet 
VA-verksamhetens budgetram för 2020 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2020. 
Ökningen av taxan är 2,5 % på den fasta avgiften och oförändrad rörlig avgift. 
Intäktskravet på anslutningsavgifterna har sänkts pga förändrade 
redovisningsprinciper. De budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och 
anslutningsavgifter beräknas uppgå till ca 13,3 mnkr. 

 

ANSVAR VHT  SLAG  
BUDGET 

2020 
BUDGET 

2019 
ÄNDRING 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

311000 KONSUMTIONSAVG -13 207 -11 982 -1 225 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

313000 ANSLUTNINGSAVGIFTER -100 -700 600 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

453000 BILERS O. RESOR 15 10 5 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

454600 KURSER 30 25 5 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 341 1 287 54 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

459000 ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF 181 170 11 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

455200 VERKSAMHETSSYSTEM 20 20  

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

466100 LOKALHYROR 61 60 1 

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

479100 AVG O ERS BRANSCHORG 35 35  

732000 86500000 VATTEN O 
AVLOPP 

493000 KAPITALKOSTNADER 5 381 5 047 334 

 86500000 TOTALT   -6 243 -6 028 -215 

732000 86510000 VATTENVERK 451100 TELEAVGIFTER 15 10 5 

732000 86510000 VATTENVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 917 1 861 56 

732000 86510000 VATTENVERK 467100 EL 188 183 5 

732000 86510000 VATTENVERK 467200 VATTEN 273 270 3 

732000 86510000 VATTENVERK 469300 LAB PROVER 15 15 0 

 86510000 TOTALT   2 408 2 339 69 

732000 86520000 RENINGSVERK 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -300 -300 0 

732000 86520000 RENINGSVERK 437000 KEMISKA PRODUKTER 70 70 0 

732000 86520000 RENINGSVERK 451100 TELEAVGIFTER 15 10 5 
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ANSVAR VHT  SLAG  
BUDGET 

2020 
BUDGET 

2019 
ÄNDRING 

732000 86520000 RENINGSVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 409 1 368 41 

732000 86520000 RENINGSVERK 467100 EL 526 511 15 

732000 86520000 RENINGSVERK 467200 VATTEN 983 973 10 

732000 86520000 RENINGSVERK 467500 FJÄRRVÄRME 123 120 4 

732000 86520000 RENINGSVERK 469200 STÄD 35 35 -0 

732000 86520000 RENINGSVERK 469300 LAB PROVER 20 20 0 

 86520000 TOTALT   2 881 2 806 75 

732000 86531000 VA-SERVICE 433000 VA-MATERIAL 140 139 1 

732000 86531000 VA-SERVICE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 88 87 1 

732000 86531000 VA-SERVICE 443000 BRÄNSLE O SMÖRJMEDEL 74 43 31 

732000 86531000 VA-SERVICE 461130 VA ENTREPRENAD 300 291 9 

732000 86531000 VA-SERVICE 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 352 322 30 

 86531000 TOTALT   954 883 71 

732000  TOTALT VA   -0 0 -0 
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8 Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen 2020 uppgår till 39 705 tkr (25 926 tkr). 
Nya investeringar 2020 motsvarar 16 246 tkr och överförda/ej slutförda investeringar 
från budget 2019 uppgår till 23 459 tkr vid avstämning 2019-07-31. En avräkning sker 
vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma att förändras. 

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS 
Investerings
-utgift 

Kapital-
kostnad 

Avskrivning Ränta 

1 13301 0076 Reinvesteringsutrymme 4 000 tkr 860 tkr 5 ÅR 1,5% 

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 2006 tkr 30 tkr ingen avskr 1,5% 

132 2402 1067 Gatureparationer (asfaltsplan) 1 000 tkr 45 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2402 1101 Expl gata Fjugesta 4 040 tkr 183 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2402 1102 Gatuinv ÅVC 1 000 tkr 45 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2403 1006 Gatubelysning 900 tkr 41 tkr 33 ÅR 1,5% 

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 250 tkr 54 tkr 5 ÅR 1,5% 

133 13085 1103 Arbetsfordon 1 350 tkr 155 tkr 10 ÅR 1,5% 

133 13085 1104 Laddinfrastruktur 1 000 tkr 115 tkr 10 ÅR 1,5% 

136 495 0220 Köksutrustning 400 tkr 46 tkr 10 ÅR 1,5% 

137 2501 0026 Lek- och aktivitetsutrustning 200 tkr 23 tkr 10 ÅR 1,5% 

138 9701 0067 Arbetsmaskiner, Lokalvård 100 tkr 22 tkr 5 ÅR 1,5% 

SUMMA NYA INVESTERINGAR 2020 16 246 tkr 1 619 tkr   

Överförda ej slutförda investeringar budget 2019     

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 994 tkr 15 tkr ingen avskr 1,5% 

132 2403 1006 Gatubelysning 875 tkr 40 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2402 1067 Anslutningsväg Lanna-204 13 163 tkr 596 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2402 1083 Infra södra Fjugesta 6 170 tkr 280 tkr 33 ÅR 1,5% 

132 2402 1084 Kanalisation Lanna-Fjugesta 900 tkr 41 tkr 33 ÅR 1,5% 

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 600 tkr 129 tkr 5 ÅR 1,5% 

136 495 0220 Köksutrustning 264 tkr 30 tkr 10 ÅR 1,5% 

137 2501 0026 Lekutrustning 400 tkr 46 tkr 10 ÅR 1,5% 

137 970 0067 Arbetsmaskiner, Lokalvård 93 tkr 20 tkr 5 ÅR 1,5% 

SUMMA ÖVERFÖRDA/EJ PÅBÖRJADE INVESTERINGAR 2019 23 459 tkr 1 197 tkr   

Total investeringsbudget 2020 39 705 tkr 2 816 tkr   
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9 Investeringsbudget VA-verksamhet 
 

Investeringsbudgeten för VA uppgår till 31 544 tkr för året 2020 (52 410 tkr). De nya 
investeringsprojekten för 2019 motsvarar 10 550 tkr. De som är gulmarkerade är 
överförda/ej slutförda projekt från budget 2019 och motsvarar 20 994 tkr vid 
avstämning 2019-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda 
investeringsmedel kan komma att förändras. 

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS Investeringsutgift Kapitalkostnad Avskrivning 

732 865 1013 Reinvesteringar VA ledningsnät inkl 
pumpst 

5 000 tkr 175 tkr 50 ÅR 

732 865 1013 Reinvesteringar VA ledningsnät inkl 
pumpst 

6 780 tkr 237 tkr 50 ÅR 

732 865 1079 Örebrovatten 5 690 tkr 199 tkr 50 ÅR 

732 865 1085 Dagvattenrening tätort 2 740 tkr 96 tkr 50 ÅR 

732 865 1082 Genomfartsgata Södra Fjugesta 560 tkr 20 tkr 50 ÅR 

732 865 1087 Vreta omvandlingsområde 909 tkr 32 tkr 50 ÅR 

732 865 1071 Vattentornet/remo 2 815 tkr 99 tkr 50 ÅR 

732 865 1090 Gropen avloppspumpstn 1 500 tkr 53 tkr 50 ÅR 

732 865 1091 Expl VA Fjugesta 2 400 tkr 84 tkr 50 ÅR 

732 865 1103 Arbetsfordon 3 150 tkr 362 tkr 10 ÅR 

SUMMA 31 544 tkr 1 357 tkr  
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)
Lina Hagbrand (Ekonom)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §165

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§165 - MER-plan 2020 kommunstyrelsen (KS 19-783)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetram för 2020 uppgår till 111 673 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2020 om 6 840 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för 
kommunens planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2020 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs fr o m 1 januari 2020.

Totalt är det sex stycken nämndmål för kommunstyrelsen. Förändringar jämfört med 2019 är 
att två nämndmål slagits ihop till ett och att nämndmål ”Lekebergs kommun har en god mark- 
och planberedskap” tillkommit. Indikatorer och dess målvärde har även justerats jämfört med 
2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2020 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 
 

Håkan Söderman (M) och Pernilla Marberg (SD) deltar inte i beslutet. 

 

Ordförande ajournerar mötet kl. 14:04.
Mötet återupptas kl. 14:11.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-Plan 2020 med plan för 2021 och 2022 kommunstyrelsen - (81957)
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (Kommunstyrelsen) - (82563)
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Beslut om utvecklingsmedel 
för kompetensförsörjning 

2020
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KS 19-679
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Tjänsteskrivelse 2019-12-13 1 (1)

Dnr: KS 19-679

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel för 
kompetensförsörjning 2020

Ärendebeskrivning
I förslaget till MER-plan 2020 som gick upp för beslut i kommunfullmäktige i 
november 2019, finns en avsättning om 3 000 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 2020, öppnade kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om dessa 
redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i oktober 2019. 

Hittills har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 265 tkr till olika 
utvecklingsprojekt 2020, så kvar att fördela finns i dagsläget 2 735 tkr.

Nu har ytterligare en ansökan lämnats in för beredning och till kommunstyrelsen den 
17 december 2019 föreslås följande ansökan beviljas:  

- Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning inom Lekebergs kommun, 
305 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 430 tkr kvar att fördela.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 305 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling och kompetensförsörjning 2020: 

- Ansökan om utvecklingsmedel för arbetet med kompetensförsörjning inom 
Lekebergs kommun, 305 tkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Tjänsteskrivelse 2019-11-19 1 (2)

Dnr: KS 19-679

   

Ansökan om utvecklingsmedel 2020 – 
Kompetensförsörjning 

Ärendebeskrivning
Personalavdelningen ansöker om 305 000 kr till personalresurs, halvtid under 2020, i 
syfte att stötta kommunens förvaltningar i det fortsatta arbete med 
kompetensförsörjning.

1 Bakgrund
Lekebergs kommun har under 2019 arbetat med stöd av kompetens- och 
utvecklingsmedel för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen. 
Personalavdelningen har under 2019, genom en tillfällig resurs, stöttat 
förvaltningarna i deras arbete med att följa upp och förverkliga planerade åtgärder 
enligt upprättade kompetensförsörjningsplaner och med koppling till SKL:s strategier 
för att lösa kompetensförsörjningen. Utbildningar har genomförts gruppvis, men 
också individuellt. Vidare har andra typer av kompetensförsörjningsfrågor hanterats 
som t.ex. ”heltidsresan”, som kommer att utvärderas av centrala parter 2021, samt 
schemaanalys.

2 Analys
Det kommer att vara en fortsatt utmaning för Lekebergs kommun att hantera 
kompetensförsörjningen, ett arbete som tar tid från ordinarie verksamhet. Bl.a. 
kommer kompetensförsörjningsplanerna att vara behov av att kontinuerligt 
revideras. Utvecklingen när det gäller teknik och utvecklingen på arbetsmarknaden 
sker mycket snabbt, vilket kräver en kontinuerlig omvärldsbevakning.

3 Slutsats
För att kunna hantera den kommande kompetensförsörjningsutmaningen kommer 
det att krävas att Lekebergs kommun arbetar strategiskt och långsiktigt med 
kompetensförsörjningen genom aktiva åtgärder med aktuella 
kompetensförsörjningsplaner som stöd. 

Stödet kan variera inom de olika verksamheterna beroende på behovet. En del av 
stödet kan vara att direkt vara behjälplig i rekryteringsarbetet, men också var 
behjälplig i att utveckla arbetsorganisationen. Kommunens verksamhetschefer ska 
kunna fokusera på det dagliga arbetet och därigenom se kompetensförsörjnings 
behov på kort och lång sikt. Den är då viktigt att ge cheferna ett strategiskt stöd som 
kan vara drivande i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
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Dnr: KS 19-679

Förslag till beslut
Bevilja personalavdelningen 305 000 kr till anställning, halvtid under 2020, som stöd 
för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Peter Brändholm

Personalchef
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Utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel 2020 (tkr) Förv/Avd Kontering Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2020 3000 1/133015

Beslutade ansökningar 2020

Fysioterapeut 0,5 -265 53/ Samarbete med Region Örebro län

Kvar efter beslutade ansökningar 2735

Nya ansökningar 2020 Kommentarer:

Strategisk kompetensförsörjning 305 15/ Fortsättning på bla heltidsresan, kompetensförsörjning.

Kvar efter nya ansökningar 2430
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §166

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§166 - Beslut om medel för kompetensförsörjning 2020 (KS 19-
679)
Ärendebeskrivning

I förslaget till MER-plan 2020 som gick upp för beslut i kommunfullmäktige i november 
2019, finns en avsättning om 3 000 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 2020, öppnade 
kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om dessa redan från och med 
Kommunstyrelsesammanträdet i oktober 2019.

Hittills har kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 265 tkr till olika utvecklingsprojekt 2020, 
så kvar att fördela finns i dagsläget 2 735 tkr.

Nu har ytterligare en ansökan lämnats in för beredning och till kommunstyrelsen den 17 
december 2019 föreslås följande ansökan beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning inom Lekebergs kommun, 305 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 430 tkr kvar att fördela.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 305 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling och kompetensförsörjning 2020:

Ansökan om utvecklingsmedel för arbetet med kompetensförsörjning inom Lekebergs 
kommun, 305 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning - (82094)
 Ansökan om utvecklingsmedel - Kompetensförsörjning KS - (82092)
 Ekonomisk sammanställning utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel 2020 - (82269)
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Justerare signatur
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Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (1)

Dnr: KS 19-733

   

Intern kontrollplan 2020 - kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en intern kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar på 
vilka risker som identifieras och därmed ska kontrolleras under 2020. Kontrollerna 
sker med olika frekvens och en risk kan kontrolleras från en till fyra gånger per år.

Riskerna som väljs motiveras utifrån en riskbedömning som genomförs genom att 
bedöma hur hög sannolikhet det är att risken uppstår, men även vilka konsekvenser 
det får för verksamheten om risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får varje 
risk ett riskvärde som anger om risken är låg, medium eller kritisk. 

Alla risker för 2020 presenteras i en riskbedömningsmatris i kontrollplanen. I 
kontrollplanen presenteras även en planering för hur respektive risk ska följas upp 
genom kontrollmoment, metod, frekvens och vilken tjänsteperson som är ansvarig 
för att följa upp risken. 

Totalt innehåller kontrollplanen för kommunstyrelsen 2020 23 stycken risker varav 20 
av dessa bedöms som medium och tre som kritiska. Åtta nya risker har tillkommit och 
fyra risker har utgått jämfört med 2019 års kontrollplan för kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Intern kontrollplan för 2020

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                         Utredare
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1 Lekebergs internkontrollarbete
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.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året.

Kontrollplanerna ska innehålla:

 Vilka risker samt vilka kontrollmoment som ska följas upp.
 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen).
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
 När rapportering ska ske.
 Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att:

 En organisation upprättas för den interna kontrollen.
 Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till.
 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
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4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg

4

1 10 11 22

3

23 4 6 8 9 12

16 17 18 19 20

21

5 14

2

7 15 13

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

2 3

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)

3 Kritisk 20 Medium Totalt: 23
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Delegationsbeslut redovisas inte 4. Sannolik 2. Lindrig 8

2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial 
som de inte behöver i sin tjänsteutövning

1. Osannolik 4. Allvarlig 4

Administration 

3 Information försvinner 1. Osannolik 4. Allvarlig 4

4 Person som ej har behörighet 
beslutsattesterar

3. Möjlig 3. Kännbar 9

5 Inköp görs utanför ramavtal 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

6 Beställaren beslutattesterar sina egna 
fakturor

3. Möjlig 3. Kännbar 9

7 Hantering av och redovisning av 
handkassor sker felaktigt

2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4

Ekonomi 

8 Kortinnehavaren missbrukar kortet för 
inköp till privat bruk

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Frånvaro rapporteras inte i självservice 3. Möjlig 3. Kännbar 9

10 Personal med flextid följer inte fastställda 
rutiner.

4. Sannolik 2. Lindrig 8

11 Felaktig utbetalning av friskvårdsersättning 4. Sannolik 2. Lindrig 8

Personal 

12 Upprepade tillbud och arbetsskador 3. Möjlig 3. Kännbar 9

13 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på 
extraordinära händelser

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

14 Ökad brandrisk om verksamheter inte 
bedriver systematiskt brandskyddsarbete

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Verksamhetsspecifik 

15 Kommunens fordon är inte besiktigade 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

16 Undermålig väghållning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

17 Trasig belysningsanläggning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

18 Förhöjda kostnader vid total- och 
utförarentreprenader

3. Möjlig 3. Kännbar 9

19 Medarbetare och förtroendevalda följer 
inte politiskt beslutade policys och 
riktlinjer

3. Möjlig 3. Kännbar 9

20 Information arkiveras/gallras felaktigt 3. Möjlig 3. Kännbar 9

21 Outbildad/oförberedd krisledning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

22 Lekplatser och lekplatsmaterial är inte 
kontrollerat

4. Sannolik 3. Kännbar 12

23 Försämrad arbetsmiljö 3. Möjlig 2. Lindrig 6
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2 Intern kontrollplan

2.1 Administration

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Delegationsbeslut 
redovisas inte

Uppföljning av 
delegationsbeslut

Utredningssekreterare Stickprov inom 
verksamheter där 
delegationsbeslut fattas.

Fyra gånger per år

Medarbetare tar del av 
sekretessmaterial som de 
inte behöver i sin 
tjänsteutövning

Kontroll av loggar i Platina Utredningssekreterare Kontrollera loggar på 
slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina

Fyra gånger per år

Information försvinner Backup av Platina Utredningssekreterare Kontrollera backup tas av 
Platina

Två gånger per år

2.2 Ekonomi

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Person som ej har 
behörighet 
beslutsattesterar

Kontrollera att befintlig 
förteckning är aktuell

Förvaltningsekonom Kontrollera att befintlig 
förteckning är aktuell och 
stämmer med 
styrtabellerna i Visma 
ekonomisystem  som 
hanterar 
leverantörsfakturor (IoF)

Två gånger per år
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Inköp görs utanför 
ramavtal

Inköp görs enligt ramavtal Ekonomiadministratör Stickprov på inköpen sker 
fyra gånger om året på tio 
stycken slumpmässigt 
framtagna fakturor

Fyra gånger per år

Beställaren 
beslutattesterar sina egna 
fakturor

Kontroll att besluts och 
mottagarattest ej är 
samma person

Ekonomiadministratör Stickprov av inköp på tio 
slumpmässigt framtagna 
fakturor

Fyra gånger per år

Hantering av och 
redovisning av handkassor 
sker felaktigt

Kontroll av redovisning, 
kvitton, kontanter och 
förvaring

Ekonomiadministratör Kontroll av redovisning, 
kvitton, kontanter vid 
påfyllning av handkassa.
Kvitton och kontanter 
stämmer med utkvitterat 
belopp.
Även kontroll hur förvaring 
av kontanter görs genom 
avstämning med ansvarig 
för handkassan.

En gång per år

Kortinnehavaren 
missbrukar kortet för inköp 
till privat bruk

Kontroll av 
beslutsattestant och 
kvitton

Ekonomiadministratör Stickprov på fem fakturor, 
att kvitton är bifogade och 
att beslutsattestant inte är 
samma som 
kortinnehavare.

Två gånger per år
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2.3 Personal

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Frånvaro rapporteras inte i 
självservice

Kontroll av rapporterad 
sjukfrånvaro i självservice

Rehabiliteringshansläggare
n

Sjukfrånvaro rapporterad i 
självservice i förhållande 
till sjukfrånvaro 
rapporterad till 
bemanningsteamets 
underlag för 
vikarietillsättning.

Två gånger per år

Personal med flextid följer 
inte fastställda rutiner.

Kontroll i personecs 
flexmodul

Personalspecialist Kontroll av samtliga 
anställda med flextid. 
Kontroll av avvikelser samt 
saldo.

Två gånger per år

Felaktig utbetalning av 
friskvårdsersättning

Kontrollera utbetalning av 
friskvårdsersättning

Rehabiliteringshandläggare Kontrollera Personecs 
utdatarapport

Fyra gånger per år

Upprepade tillbud och 
arbetsskador

Granska rapporterade 
åtgärder för tillbud och 
arbetsskador i KIA

Rehabiliteringshandläggare Följa upp åtgärder i KIA Fyra gånger per år

2.4 Verksamhetsspecifik

Risk Kontrollmoment Ansvarig funktion Metod Frekvens

Kommunen är inte 
tillräckligt förberedd på 
extraordinära händelser

Kontroll av att RSA:n och 
Krishanteringsplanen är 
reviderade och aktuella

Säkerhetsstrateg Granska senast antagen 
RSA och krishanteringsplan

En gång per år
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Ökad brandrisk om 
verksamheter inte bedriver 
systematiskt 
brandskyddsarbete

Kontroll av 
brandskyddsprotokoll

Säkerhetsstrateg Gå igenom så att alla 
verksamheter har aktuella 
protokoll

Två gånger per år

Kommunens fordon är inte 
besiktigade

Kontroll av besiktningstider 
för samtliga fordon

Fordonsförvaltningen Kontroll av 
registreringsnummer och 
årsmodell

Fyra gånger per år

Undermålig väghållning Kontrollera att väghållning 
utförs enligt gällande avtal 
med entreprenör

Gatuansvarig tjänsteperson Fysiska kontroller 
(stickprov på olika ytor)

Två gånger per år

Trasig 
belysningsanläggning

Kontroll av 
belysningsanläggningar

Gatuansvarig tjänsteperson Fysisk kontroll. Kontroll av 
administration/information 
till avtalad entreprenör.

Kontinuerlig uppföljning

Förhöjda kostnader vid 
total- och 
utförarentreprenader

Kontroll av 
upphandlingsunderlag, 
anbudssumma och 
ekonomiskt utfall

Teknisk chef Alla genomförda 
upphandlingar granskas 
och utvärderas

Kontinuerlig

Medarbetare och 
förtroendevalda följer inte 
politiskt beslutade policys 
och riktlinjer

Kontrollera att beslutad 
policy/riktlinje efterlevs

Kommunikatör Kontroll av riktlinjer för 
sociala medier och 
riktlinjer för skyltning av 
Lekebergs kommuns 
verksamhetslokaler

Två gånger per år

Information 
arkiveras/gallras felaktigt

Tillsyn av 
informationshantering

Teamledare Sydnärkes 
arkiv- och 
informationshanteringsenh
et

Stickprov på avdelningar 
inom Kommunstyrelsen.

En gång per år

Outbildad/oförberedd 
krisledning

Uppföljning och utbildning 
av övning-och 
utbildningsplan

Säkerhetsstrateg Uppföljning och kontroll av 
vilka som genomgått 
utbildningen

Två gånger per år
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Lekplatser och 
lekplatsmaterial är inte 
kontrollerat

Besiktning av lekplatser 
(årlig funktionskontroll)

Enhetschef serviceenheten Besök på lekplatser och 
kontroll av all ingående 
lekplatsutrustning, Kontroll 
ska senast ske 30/4.

En gång per år

Försämrad arbetsmiljö Kvalitetskontroll inom 
verksamheten

Enhetschef 
Lokalvårdsenheten

Besök på 
lokalvårdsområden vilket 
även kan kompletteras 
med enkät.

Fyra gånger per år
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §167

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§167 - Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen (KS 19-
733)
Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd 
fastställa en intern kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar på vilka risker som 
identifieras och därmed ska kontrolleras under 2020. Kontrollerna sker med olika frekvens 
och en risk kan kontrolleras från en till fyra gånger per år.

Riskerna som väljs motiveras utifrån en riskbedömning som genomförs genom att bedöma 
hur hög sannolikhet det är att risken uppstår, men även vilka konsekvenser det får för 
verksamheten om risken skulle uppstå. Genom riskbedömningen får varje risk ett riskvärde 
som anger om risken är låg, medium eller kritisk.

Alla risker för 2020 presenteras i en riskbedömningsmatris i kontrollplanen. I kontrollplanen 
presenteras även en planering för hur respektive risk ska följas upp genom kontrollmoment, 
metod, frekvens och vilken tjänsteperson som är ansvarig för att följa upp risken.

Totalt innehåller kontrollplanen för kommunstyrelsen 2020 23 stycken risker varav 20 av 
dessa bedöms som medium och tre som kritiska. Åtta nya risker har tillkommit och fyra risker 
har utgått jämfört med 2019 års kontrollplan för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020 - (81330)
 Intern kontrollplan 2020 KS - Rapport - (81348)
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Dnr: KS 19-405

   

Tjänsteskrivelse – Utredning av vägbidrag

Ärendebeskrivning
På septembersammanträdet gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
göra en översyn över det kommunala vägbidraget (§ 159), vilket skulle 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast vid årsskiftet. Utredningen är en 
översyn av vägbidraget som delas ut till väghållare inom Lekebergs kommun. Den 
presenterar hur vägbidraget hanteras inom Lekebergs kommun samt 
kostnadsberäkningar utifrån olika varianter av procentuella bidragsnivåer. Den 
innehåller även en omvärldsbevakning som visar på hur andra kommuner inom 
Sverige hanterar vägbidrag. 

För att väghållare ska erhålla vägbidrag från Lekebergs kommun måste de ansöka om 
detta årligen samt uppfylla Trafikverkets krav för vägbidrag. Om inte särskilda skäl 
föreligger är bidragsnivån som delas ut till väghållare 15 %, vilket beräknas utifrån 
Trafikverkets bedömning av årlig kostnad för drift och underhåll av vägen. 
Omvärldsbevakningen visade att 17 (av 19) kommuner delade ut vägbidrag till vägar 
som uppfyller Trafikverkets krav för vägbidrag. Nio av dessa har, som Lekeberg, en 
fastställd procent och medianvärdet (14,5 %) är i närheten av Lekebergs 15 %. 
Omvärldsbevakningen visade även att 11 (av 19) kommuner ger ut vägbidrag till 
vägar som inte får vägbidrag från Trafikverket. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. lägger informationen till handlingarna
2. ger kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för vägbidrag

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                  Utredare
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1. Bakgrund
På septembersammanträdet gav Kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
göra en översyn över det kommunala vägbidraget (§ 159), vilket skulle 
återrapporteras till Kommunstyrelsen senast vid årsskiftet. Med utgångspunkt från 
detta kommer denna utredning presentera en översyn av vägbidraget som delas ut 
till väghållare inom Lekebergs kommun från Trafikverket och Lekebergs kommun.

Fortsättningsvis kommer begreppet väghållare användas för vägsamfällighet, 
vägförening, samfällighetsförening och markägare1. 

2. Vägbidrag
Under denna del kommer Trafikverkets riktlinjer för vägbidrag, Lekebergs kommuns 
metod, en nulägesanalys och kostnadsberäkningar att presenteras. 

2.1 Trafikverkets riktlinjer 
Trafikverket delar årligen ut bidrag till väghållare för drift och underhåll av enskilda 
vägar. Bidraget som delas ut styrs dels av den totala kostnaden för respektive väg 
men även beroende av vilken vägkategori den specifika vägen tillhör. Den totala 
kostnaden för respektive väg bestäms av Trafikverket och varierar beroende av en a-
prislista, vilken trafikklass vägen ligger inom, vilket slitlager vägen bedöms ha samt 
vilken klimatzon vägen tillhör2. Trafikverket bestämmer även vilken kategori 
respektive väg tillhör och utifrån detta betalas sedan vägbidrag ut till väghållare med 
olika procentuella ersättningar, vilket styrs av den årliga kostnaden för vägen samt 
vilken kategori vägen tillhör. Kategorierna benämns från Kategori A till Kategori F och 
där vägar som tillhör kategori C får 80 % i bidrag, vägar som tillhör kategori A, D och F 
får 60 % i bidrag och vägar som tillhör kategori B och E får 30 % i bidrag. De vägar 
som uppfyller krav för särskild drift samt byggande har däremot rätt till en högre 
procentuell bidragsersättning. Denna kan skilja sig mellan 40 % till 85 % beroende av 
skäl3.

2.2 Lekebergs metod för vägbidrag
Väghållare som även vill ta emot ett vägbidrag från Lekebergs kommun måste ansöka 
om detta årligen. Ett krav för att en väghållare inom Lekebergs kommun ska få 

1 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

2 https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-for-
enskild-vagar/Arligt-driftbidrag/

3 https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-for-
enskild-vagar/Vagkategori-A-F/
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vägbidrag från Lekebergs kommun är att vägen, som väghållaren ansvar för, även är 
berättigad vägbidrag från Trafikverket. Detta betyder att om inte Trafikverket anser 
att vägen är berättigad ett vägbidrag betalar inte Lekebergs kommun ut något 
vägbidrag. 

Lekebergs kommun ger ut 15 % i bidrag utifrån Trafikverkets beräkning av den totala 
kostnaden för årlig drift och underhåll av en väg (se avsnitt 2.1). Detta betyder att om 
årlig drift och underhåll, enligt Trafikverket, uppgår till 10 000 kronor för vägen 
betalar Lekeberg 15 % av denna summa, vilket blir 1500 kronor. Med hänvisning till 
Trafikverkets riktlinjer ovan föranleder det att Lekeberg alltid betalar ut 15 % oavsett 
om Trafikverket ger 30 %, 60 % eller 80 % i bidrag för den totala summan av vägen. 

Ovan beskrivna metod är den som generellt gäller för vägbidrag inom Lekebergs 
kommun. Däremot finns det vissa väghållare som av särskilda skäl får ett vägbidrag 
som inte motsvarar ovan beskrivna metod. Mullhyttan och Gropen får exempelvis ett 
vägbidrag från Lekebergs kommun som motsvarar 100 % av kostnaderna för 
väghållning av tillhörande vägar. 

2.3 Nulägesanalys - Lekebergs kommun
Utifrån Trafikverkets bedömning av kostnad för årlig drift och underhåll av vägen (se 
avsnitt 2.1) betalade Trafikverket ut 80 % i bidrag till 10 vägar, 60 % i bidrag till 90 
vägar och 30 % i bidrag till sju vägar inom Lekebergs kommun. Detta betyder att 
Trafikverket totalt betalade ut 107 stycken vägbidrag. Summan för detta uppgick till 
2 253 tusen kronor (tkr) och det var 69 stycken väghållare som tog emot vägbidraget 
från Trafikverket. 

Lekebergs kommun har fram till den tredje oktober 2019 betalt ut vägbidrag till 36 
väghållare. Summan för detta uppgår till 747 tkr (per oktober) och budgeten för 
detta är på helår beslutad till 810 tkr. Om alla 36 väghållare endast fått vägbidrag 
enligt Lekebergs ordinarie metod för vägbidrag (15 % av den totala kostnaden för 
vägen) skulle summan för detta uppgå till 370 tkr. Detta betyder att ca 377 tkr är 
extra vägbidragspengar som betalats ut till väghållare inom Lekebergs kommun 
under 2019. Mullhyttan (269 tkr extra) och Gropen (81 tkr extra) är de väghållare 
som står för störst andel av denna summa. 

I och med att Lekebergs kommun betalat ut vägbidrag till 36 väghållare innebär det 
att det fortfarande finns 33 väghållare, som enligt rådande metod, kan/ska ta emot 
ett vägbidrag från Lekeberg om dessa väljer att söka detta. Summan för de 36 
väghållare som fått vägbidrag för 2019 och summan för om alla 69 väghållare skulle 
söka vägbidraget presenteras under avsnitt 2.4. 

2.4 Kostnadsberäkningar
Under detta avsnitt kommer vägbidragskostnaden för Lekeberg att sammanställas, 
samt visa på vad kostnaderna skulle kunna vara om Lekeberg skulle välja att öka det 
procentuella vägbidraget till väghållare. Beräkning av kostnader för om Lekeberg 
skulle höja det procentuella vägbidraget har tagit hänsyn till det procentuella 
vägbidraget respektive väg har fått från Trafikverket. Detta innebär att vägar med ett 
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högt procentuellt vägbidrag från Trafikverket (80 % eller 60 %) som mest kan få 
vägbidrag som totalt täcker 100 % av kostnaderna. Exempelvis kan inte en väg få 130 
% eller 110 % om Lekeberg skulle välja att höja det procentuella vägbidraget till 50 %. 

De extra vägbidragspengarna om ca 377 tkr inkluderas även i separata kolumner för 
att visa på vad kostnaden kan bli totalt, med detta inkluderat. Alla summor i tabellen 
presenteras i tkr och kolumnen ”36 väghållare” avser de väghållare som fått 
vägbidrag per oktober 2019. 

Procent, 
Vägbidrag

 36 
väghållare

Inkl. extra väg-
bidragspengar

Alla (69)

väghållare

Inkl. extra väg- 
bidragspengar

15 % 370 747 563 939

20 % 494 871 750 1 127

25 % 601 977 921 1 298

50 % 936 1 313 1 454 1 830

100 % 967 1 344 1 497 1 874

Noterbart (se röd siffra) är att om alla 69 väghållare som har rätt till vägbidrag skulle 
söka detta i år skulle den totala summan för detta uppgå till 939 tkr. Detta skulle 
innebära att budgeten om 810 tkr inte skulle räcka till. Budgeten för vägbidrag 
överstegs år 2018 med 192 tkr och år 2017 med 36 tkr, även dessa år var budgeten 
beslutad till 810 tkr. 

3. Vägbidrag – hur gör andra kommuner i Sverige?
Denna del kommer presentera en omvärldsbevakning som visar på hur vägbidraget 
hanteras inom andra kommuner i Sverige. Kommunerna som kontaktades valdes ut 
slumpmässigt men hänsyn togs till att de skulle vara kommuner som, sett till storlek 
och geografi, kan liknas vid Lekeberg. 19 av 20 kommuner svarade på utskicket och 
17 av de svarande kommunerna ger ut någon form av vägbidrag till väghållare inom 
respektive kommun. En av de tillfrågade kommunerna ger inte ut något vägbidrag 
alls och en kommen erbjuder underhållsskötsel av vägen i utbyte mot Trafikverkets 
vägbidrag. Fortsättningsvis kommer därför omvärldsbevakningen förhålla sig till de 
17 kommuner som ger ut vägbidrag. 

En central skillnad för de 17 kommuner som ger ut vägbidrag är om kommunen 
betalar ut detta till alla väghållare inom kommunen eller endast till de som får 
vägbidrag från Trafikverket. Med bakgrund av detta kommer därför denna del delas 
in i två separata avsnitt.
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3.1 Väghållare med bidrag från Trafikverket
Alla 17 kommuner som ger ut vägbidrag ger ut vägbidrag till väghållare som även får 
vägbidrag från Trafikverket. I likhet med Lekeberg baserar 15 kommuner (88 %) 
vägbidraget på den, av Trafikverket, beräknade kostnaden för årlig drift och 
underhåll. Utifrån de 15 kommuner som baserar bidraget på den årliga kostnaden för 
vägen ger nio (60 %) av dessa, som Lekeberg, ut ett bidrag som utgår från en 
fastställd procent av den årliga kostnaden för vägen. Den årliga kostnaden för vägen 
eller storleken på Trafikverkets bidrag påverkar med andra ord inte det procentuella 
vägbidraget från kommunen. Den fastställda procenten som de nio kommunerna 
baserar vägbidraget på varierar från 8,75 % till 20 %. Medianvärdet för de nio 
kommunerna (14,5 %) ligger däremot i närheten av Lekebergs fastställda procent om 
15 %. Resterande sex kommuner som även baserar vägbidraget på Trafikverkets 
fastställda summa för årlig drift och underhåll delar ut olika varianter av bidrag 
beroende av exempelvis vilken vägkategori vägen tillhör (se avsnitt 2.1).

Sammanfattning: 

 15 kommuner baserar vägbidraget på den, av Trafikverket, beräknade 
kostnaden för årlig drift och underhåll.

 Nio av 15 kommuner har en fastställd procent för bidraget. 
o Medianvärdet för den fastställda procenten ligger på 14,5 %. 

 Sex av 15 kommuner delar ut olika procentuella vägbidrag med hänsyn till 
exempelvis vilken vägkategori vägen tillhör. 

3.2 Väghållare utan bidrag från Trafikverket 
Lekebergs kommun delar inte ut något vägbidrag till väghållare som inte får 
vägbidrag av Trafikverket. För att en väghållare ska få vägbidrag från Lekebergs 
kommun måste den även få detta från Trafikverket. Denna metod tillämpar även sex 
av kommunerna i omvärldsbevakningen. Resterande 11 kommuner ger ut vägbidrag 
till alla vägar inom kommunen. 

Centralt för de 11 kommunerna som även ger ut vägbidrag till vägar utan vägbidrag 
från Trafikverket är att de ger ut x antal kronor per meter väg. Åtta av dessa 
kommuner ger ut samma antal kronor per meter väg oavsett vägens skick. Däremot 
skiljer sig summan som delas ut från de olika kommunerna. Summan skiljer sig från 
en till fem kronor, vilket ger ett medianvärde om 1,75 kronor per meter väg. De tre 
kommunerna som inte ger ut samma antal kronor per meter väg ger ut olika summor 
med hänsyn till vägens skick.

För att vägar utan statligt bidrag ska få vägbidrag från kommunen är det vanligt 
förekommande att vägen minst ska sträcka sig x antal meter, åtta av 11 kommuner 
tillämpar detta. Gränsen för hur lång en väg ska vara varierar från 50 till 400 meter, 
medianvärdet är 150 meter.
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Sammanfattning: 

 11 kommuner ger ut vägbidrag till alla vägar inom deras kommun.

 Alla dessa baserar summan på x antal kronor per meter väg, varav åtta av 
dessa ger samma antal kronor per meter väg oavsett vägens skick.
o Medianvärdet för antal kronor per meter väg ligger på 1,75 kronor. 

 Åtta kommuner har som krav att vägen minst ska sträcka sig x antal meter. 
o Medianvärdet är 150 meter

4. Slutsats 
I likhet med störst andel av kommunerna har Lekeberg en bestämd procent som 
beräknas utifrån den, av Trafikverket, beräknade kostnaden för årlig drift och 
underhåll av vägen. Lekebergs summa om 15 % ligger strax intill medianvärdet (14,5 
%) för de nio kommunerna som även har en fastställd procent för vägbidrag. 

Lekebergs kommun ger inte ut vägbidrag till väghållare som inte får vägbidrag av 
Trafikverket. Detta gör däremot 11 av kommunerna som ingick i 
omvärldsbevakningen. Utbetalning av denna typ av vägbidrag utgick dels från x antal 
meter väg men det var även vanligt förekommande att vägen minst var tvungen att 
sträcka sig x antal meter. Medianvärdet för antal kronor per meter väg är 1,75 kronor 
och medianvärdet för hur lång vägen minst var tvungen att vara är 150 meter.

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                       Utredare
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §168

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§168 - Utredning av vägbidrag (KS 19-405)
Ärendebeskrivning

På septembersammanträdet gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att göra en 
översyn över det kommunala vägbidraget (§ 159), vilket skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast vid årsskiftet. Utredningen är en översyn av vägbidraget som delas 
ut till väghållare inom Lekebergs kommun. Den presenterar hur vägbidraget hanteras inom 
Lekebergs kommun samt kostnadsberäkningar utifrån olika varianter av procentuella 
bidragsnivåer. Den innehåller även en omvärldsbevakning som visar på hur andra kommuner 
inom Sverige hanterar vägbidrag.

För att väghållare ska erhålla vägbidrag från Lekebergs kommun måste de ansöka om detta 
årligen samt uppfylla Trafikverkets krav för vägbidrag. Om inte särskilda skäl föreligger är 
bidragsnivån som delas ut till väghållare 15 %, vilket beräknas utifrån Trafikverkets 
bedömning av årlig kostnad för drift och underhåll av vägen. Omvärldsbevakningen visade att 
17 (av 19) kommuner delade ut vägbidrag till vägar som uppfyller Trafikverkets krav för 
vägbidrag. Nio av dessa har, som Lekeberg, en fastställd procent och medianvärdet (14,5 %) 
är i närheten av Lekebergs 15 %. Omvärldsbevakningen visade även att 11 (av 19) kommuner 
ger ut vägbidrag till vägar som inte får vägbidrag från Trafikverket.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna
2. ger kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för vägbidrag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - utredning vägbidrag - (81950)
 Utredning - (79894)
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Protokoll 2019-09-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-16:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (T.f. kommundirektör)
Hanna Swingborg  (Praktikant )
Daniel Gustavsson (Praktikant)
Anna Windahl (T.f. Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Elin Nilsson (L) Berth Falk (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)  ersätter Pia Frohman (MP)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-09-10

Justerare signatur
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Protokoll 2019-09-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-10

Datum för överklagan 2019-09-12 till och med 2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-09-10

Justerare signatur

§159 - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget (KS 
19-405)
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.

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget - (KS 19-405-1)
 §112 KSAU Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget - (KS 19-405-2)
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Befolkningsprognos för 
Lekebergs kommun 2019-2034

13

KS 19-417
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Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (1)

Dnr: KS 19-417

   

Tjänsteskrivelse – Befolkningsprognos för Lekebergs 
kommun 2019-2034

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

Befolkningsprognosen för Lekebergs kommun avser perioden 2019-2034. Prognosen 
är uppdelad i en prognos för hela kommunen samt delområdesprognoser för 
Fjugesta, Lanna och Mullhyttan. Resultatet utifrån prognoserna redovisas efter ålder 
och kön och är uppdelade efter en mängd variabler folkmängd, födda/döda, 
inflyttade/utflyttade och immigrerade/emigrerade. 

Denna presentation är en övergripande analys av prognosen för hela Lekebergs 
kommun. Jämförelser görs även med föregående års prognos för att visa på 
skillnader mellan prognoserna. Centralt för prognosen är att Lekeberg för varje år 
ökar i befolkning. Däremot är trenden negativ vilket har att göra med att den 
generella befolkningsökningen blir mindre för varje år. Prognosen visar även på en 
ökning av antal äldre och barn inom förskola och skola. Antal personer som blir 80 år 
eller äldre prognostiseras vara 299 fler år 2034 jämfört med 2018-12-31 och antal 
barn 0-5 år prognostiseras vara 122 fler år 2034 jämfört med 2018-12-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                                     Utredare
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Befolkningsprognos
Lekebergs kommun 2019-2034
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §169

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§169 - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2019-2034 
(KS 19-417)
Ärendebeskrivning

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

Befolkningsprognosen för Lekebergs kommun avser perioden 2019-2034. Prognosen är 
uppdelad i en prognos för hela kommunen samt delområdesprognoser för Fjugesta, Lanna och 
Mullhyttan. Resultatet utifrån prognoserna redovisas efter ålder och kön och är uppdelade 
efter en mängd variabler folkmängd, födda/döda, inflyttade/utflyttade och 
immigrerade/emigrerade.

Denna presentation är en övergripande analys av prognosen för hela Lekebergs kommun. 
Jämförelser görs även med föregående års prognos för att visa på skillnader mellan 
prognoserna. Centralt för prognosen är att Lekeberg för varje år ökar i befolkning. Däremot är 
trenden negativ vilket har att göra med att den generella befolkningsökningen blir mindre för 
varje år. Prognosen visar även på en ökning av antal äldre och barn inom förskola och skola. 
Antal personer som blir 80 år eller äldre prognostiseras vara 299 fler år 2034 jämfört med 
2018-12-31 och antal barn 0-5 år prognostiseras vara 122 fler år 2034 jämfört med 2018-12-
31.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Befolkningsprognos 2019-2034 - (81189)
 Befolkningsprognos - (82229)
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Instruktion till 
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Tjänsteskrivelse 2019-11-27 1 (1)

Dnr: KS 18-692

   

Tjänsteskrivelse – Instruktion till kommundirektör

Ärendebeskrivning
Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) gäller följande:
Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Förslaget till instruktion till kommundirektören beskriver bland annat 
kommundirektörens roll i förhållande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
till kommunstyrelseförvaltningen samt övriga nämnder och bolag. Den beskriver även 
kommundirektörens roll gällande krisberedskap och civilt försvar. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar instruktionen till kommundirektören

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
t.f. Kommundirektör Handläggare
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Instruktion till kommundirektören

Bakgrund
Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) gäller följande:

Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. 
Kommunstyrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen 
under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Roll och uppdrag i förhållande till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma 
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer, såsom hel- och delägda bolag och 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteperson och får sitt uppdrag från 
och svarar inför kommunstyrelsen. Kommundirektören ska biträda kommunstyrelsen 
när det gäller att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över samtliga nämnders, inklusive gemensamma nämnder och 
berörda kommunalförbunds verksamheter. Kommundirektören ska även biträda 
kommunstyrelsen att på fullmäktiges uppdrag utöva ägarskap över de kommunala 
bolagen.

Kommundirektören ska arbeta med integritet och lyhördhet gentemot de 
förtroendevalda. Kommundirektören ska verka för att rollen och ansvarsfördelningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner är tydlig och upprätthålls. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören ska gemensamt på 
ordförandes initiativ komma överens om arbetsformer för hur ärenden till 
kommunstyrelsen ska initieras och beredas och för hur relationen till politiken i det 
löpande arbetet ska fungera.

Kommundirektören har ansvar för beredning av ärenden från förvaltningen till 
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och kommunfullmäktige samt för 
formuleringen av förslag till beslut. Tjänsteskrivelserna ska ge en redogörelse för ett 
förslags för- och nackdelar samt ekonomiska konsekvenser. För ärenden som 
kommer från en eller flera andra nämnder eller bolagsstyrelser, ska 
kommundirektören ha ett ansvar för att samordna förslagen och komplettera 
ärendet med ett övergripande perspektiv, vad gäller konsekvenser och finansiering. I 
beredningen ska lyhördhet för ansvarig nämnds och bolagsstyrelses ansvar och 
profession beaktas. 
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Kommundirektören har rätt att fatta beslut på kommunstyrelsens vägnar på sådant 
sätt det kommer till uttryck i kommunstyrelsens delegationsordning och i beslut ifrån 
kommunstyrelsen i enskilda ärenden.

Kommundirektören ska säkerställa verkställigheten av kommunstyrelsens- och 
kommunfullmäktiges beslut. Kommundirektören ska delta på kommunstyrelsens- och 
dess arbetsutskotts- samt kommunfullmäktiges sammanträde och ha yttranderätt. 

Uppdrag och roll i förhållande till kommunstyrelsens 
förvaltning
Kommundirektören ska fastställa, organisera och leda kommunens 
ledningsorganisation, så att den arbetar i enlighet med politiska beslut och 
målsättningar. Kommundirektören ska säkerställa att kommunstyrelseförvaltningen, 
inom fastställd ekonomisk ram, har rätt kompetens, förmåga och kapacitet att 
utreda, bereda och verkställa beslut. 

Uppdrag och roll i förhållande till övriga nämnder och bolag
Kommundirektören ska säkerställa att ett koncernperspektiv genomsyrar Lekebergs 
kommuns arbete, där såväl förvaltningar som bolag tar ett gemensamt ansvar för att 
åstadkomma största möjliga nytta för medborgarna och mesta möjliga 
resursutnyttjande.

Kommundirektören ska säkerställa att principer om styrning, ledning, uppföljning, 
utvärdering och kontroll finns fastställda och att de hanteras och beslutas i enlighet 
med fastställd ordning. 

Kommundirektören ska säkerställa att förvaltningscheferna arbetar utifrån ett 
kommun- och koncernövergripande perspektiv och ansvara för samordning, ledning 
och fördelning av förvaltningsövergripande uppdrag samt stödja förvaltningscheferna 
i deras specifika uppdrag.

Kommundirektören ska säkerställa att chefer och övriga medarbetare har kunskap 
och förståelse för hur en kommun styrs och vilka ekonomiska förutsättningar som 
gäller.

Kommundirektören ska säkerställa att kommunkoncernen präglas av värden som 
utgår ifrån principer om demokrati, laglighet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 
jämställdhet, respekt för olika individuella förutsättningar samt effektivitet, god 
service och kvalitet till medborgarna.

Kommundirektören ska säkerställa att hela organisationen känner till och följer 
offentlighetsprincipen samt att en god relation till media föreligger med respekt för 
dess uppdrag som granskare och informatör.

Kommundirektören är chef över förvaltningscheferna och svarar för kommunens 
arbetsgivarroll gentemot dessa. 

Kommundirektören är verkställande direktör i Holdingbolaget och verkställer genom 
denna roll den styrning av de helägda bolagen som kommunen genom 
Holdingbolaget utövar, detta i enlighet med kommunens bolagspolicy.
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Krisberedskap och civilt försvar 
 Kommundirektören ska ha ansvar för ledning och samordning i händelse av 

kris.
 Kommundirektören ska ha ansvar för kommunens säkerhetsskydd.
 Kommundirektören ska ha ansvar för att utveckla kommunens geografiska 

områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. 
 Kommundirektören ska ha ansvar för att arbetet enligt överenskommelsen 

om kommunernas arbete med civilt försvar följs.  

Externa kontakter
Kommundirektören ska aktivt arbeta med och vårda externa kontakter i organ där 
tjänstepersoner samverkar, såsom t ex näringsliv, civilsamhälle, akademi, statliga- 
och regionala organ samt andra kommuner och regioner på nationell nivå. 
Kommundirektören kan på uppdrag av kommunstyrelsen ordförande företräda 
denne där så behövs. 

Anställningen
Kommundirektören anställs av kommunstyrelsen. I samband med beslut om 
anställning gäller kommunstyrelsens delegationsordning angående beslut om lön och 
anställningsvillkor. Kommunstyrelsens ordförande genomför utvecklings- och 
lönesamtal med kommundirektören i enlighet med kommunens policydokument.

Det dagliga arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret över kommundirektören utövas av 
kommunstyrelsens ordförande, som också svarar för att löpande uppföljning av 
kommundirektörens uppdrag, lönesamtal och lönesättning. 
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §170

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3Page 145 of 221



Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§170 - Instruktion till kommundirektör (KS 18-692)
Ärendebeskrivning

Enligt 7 kap. 1-2 §§, kommunallagen (2017:725) gäller följande:
Kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de 
anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Kommunstyrelsen får 
besluta att direktören ska ha en annan benämning.

Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Förslaget till instruktion till kommundirektören beskriver bland annat kommundirektörens roll 
i förhållande till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, till 
kommunstyrelseförvaltningen samt övriga nämnder och bolag. Den beskriver även 
kommundirektörens roll gällande krisberedskap och civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar instruktionen till kommundirektören.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Instruktion för kommundirektör - (82379)
 Förslag till instruktion till kommundirektör - (80659)
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Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (2)

Dnr: KS 14-150

   

Tjänsteskrivelse - Anställningsavtal för chefer

Ärendebeskrivning
Beslut om att tillämpa tillsvidareanställning för chefsuppdrag.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-22 § 102, att tillämpa tidsbegränsade 
förordnanden för chefer vid nyanställning i Lekebergs kommun. Anställningsavtalet 
omfattar en tillsvidareanställning i grunden med ett tidsbegränsat chefsförordnande.

2 Analys
Chefsförsörjningen är en strategisk fråga när det gäller att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Vid rekrytering av chefer har det förekommit att sökande har tacket nej 
till ett chefsuppdrag, med motiveringen att de inte har varit beredda att 
överenskomma om ett tidsbegränsat uppdrag. Den sökande hade då förväntat sig att 
uppdraget skulle gälla tillsvidare. Idag är konkurrensen hård om att rekrytera och 
behålla kompetenta chefer och då kan det vara direkt avgörande för kommunen att 
kunna visa ett förtroende genom att erbjuda en tillsvidareanställning.

Sedan kommunstyrelsen beslutade om att tillämpa tidsbegränsade förordnanden för 
chefsuppdraget i kommunen har möjligheten att inte förlänga chefsförordnandet 
inte utnyttjats.  Det finns också en möjlighet för den anställde att på egen begäran 
initiera att förordnandet inte förlängs. Det innebär då att kommunen ska tillse att 
den anställde då erhåller någon form av handläggande tjänst. När en chef väljer att 
övergå till en handläggande tjänst kan det uppstå övertalighet, vilket kan leda till 
uppsägningar och avvecklingskostnader. Det kan bli stora svårigheter om fler chefer 
samtidigt har för avsikt att inte förlänga ett chefsförordnande.

Om kommunen tillämpar tillsvidareanställning för chefsuppdraget, kan chefen inte 
begära att chefsuppdraget ska upphöra och att kommunen ska tillse att den anställde 
får annan tjänst inom kommunen. Ett chefsuppdrag upphör då genom uppsägning 
från den anställde eller från arbetsgivaren. En nackdel med ett tillsvidareförordnande 
är att, vid en uppsägning från arbetsgivarens sida, krävs saklig grund eller en 
överenskommelse med ekonomiska villkor. Om parterna är överens går det alltid att 
göra en överenskommelse om omplacering.

Det finns ingen rekommendation från SKL att tillämpa tidsbegränsade 
chefsförordnanden. För kommundirektör är dock förutsättningarna väsentligt 
annorlunda, då chef i företagsledande ställning eller därmed jämförlig ställning, inte 
omfattas av lag om anställningsskydd (LAS 1 §, första stycket, mom. 1). 
Förvaltningscheferna omfattas inte av undantaget från LAS, då de är underställda 
kommundirektören.
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Dnr: KS 14-150

Många kommuner i länet som tidigare har tillämpat tidsbegränsade förordnanden 
har övergått till att tillämpa tillsvidareanställning för chefsuppdragen.

För närvarande har samtliga chefer i kommunen tidsbegränsade chefsuppdrag med 
undantag av en.

Att omreglera visstidsförordnandena som chef till att löpa tillsvidare beräknas inte ge 
någon merkostnad. 

3 Slutsats
Lekebergs kommun bör tillämpa tillsvidareavtal för chefsuppdrag.

För kommundirektör bör ett enskilt anställningsavtal upprättas där anställningstid, 
uppsägningstid och ekonomiska villkor regleras. Ett sådant avtal bör förhandlas 
enskilt med kommundirektören.

En omreglering till tillsvidareavtal för chefsuppdraget bör kunna erbjudas vid 
pågående tidsbegränsat förordnande eller erbjudas som enda alternativ vid en 
eventuell förlängning.

Vi ser det som en fördel för kommunen att visa cheferna ett förtroende genom att 
erbjuda tillsvidareavtal för chefsuppdraget samt att det är av stor vikt att kunna vara 
konkurrenskraftiga mot andra kommuner, där vi har vår rekryteringsbas.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommun ska tillämpa tillsvidareanställning 
vid nyrekrytering och vid förlängning av chefsavtal med undantag av 
kommundirektör där ett enskilt anställningsavtal ska upprättas. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Peter Brändholm
T.f. kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §171

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§171 - Anställningsavtal för chefer (KS 14-150)
Ärendebeskrivning

Beslut om att tillämpa tillsvidareanställning för chefsuppdrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommun ska tillämpa tillsvidareanställning vid 
nyrekrytering och vid förlängning av chefsavtal med undantag av kommundirektör där ett 
enskilt anställningsavtal ska upprättas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anställningsavtal för chefer - (80191)

Page 3 of 3Page 153 of 221



Riktlinjer för friskvård i 
Lekebergs kommun

16

KS 15-471
   

Page 154 of 221



Tjänsteskrivelse 2019-12-02 1 (2)

Dnr: KS 15-471

   

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för friskvård i 
Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Förslag till revidering av riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun där kravet på 
egen insats vid utbetalning av friskvårdsersättning är borttaget.

1 Bakgrund
KS beslutade 2017-04-04 att höja friskvårdsbidraget till 2.000 kr. För att få 
friskvårdsbidrag krävs en egen insats om 1/3 av friskvårdskostnaden. Kommuner i 
Lekebergs närområde som betalar friskvårdsbidrag har inget krav på egen insats, 
dock är friskvårdsbidraget lägre än vad Lekebergs kommun ersätter.¨

2 Analys
Lekebergs kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och för att nå det 
målet krävs att Lekeberg kan erbjuda något som andra arbetsgivare inte kan erbjuda. 
I syfte att förenkla administrationen av att utbetala ersättningen och att stärka 
kommunens attraktivitet föreslås att kravet på egen insats slopas.

2.1 Ekonomiska konsekvenser
Bokförd kostnad för friskvårdspeng var 2018 474.000 kr och för 2019 beräknas 
kostnaden uppgå till ca 420.000 kr. 

Att ta bort kravet på egen insats bedöms ge en viss kostnadsökning, då troligtvis fler 
anställda kommer att utnyttja möjligheten. Om nyttandegradden ökar med 25 % 
kommer kostnaden också att öka med 25 %, vilket motsvarar ca 110.000 kr.

 Kostnadsökningen hanteras inom givna ekonomiska ramar. På sikt kan aktiviteterna 
ge en minskad sjukfrånvaro som därmed leder till minskade sjuklönekostnader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar reviderad upplaga av Riktlinjer för friskvård i Lekebergs 
kommun att gälla fr.o.m. 2020-01-01.

LEKEBERGS KOMMUN
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Gustav Olofsson Peter Brändholm
T.f. kommundirektör Personalchef
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning

Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun.................................................................. 3

Friskvård på betald arbetstid......................................................................................... 3

Betald friskvård.............................................................................................................. 3

Friskvårdsombud........................................................................................................... 3
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Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun
Friskvård är ett samlingsbegrepp på hälsofrämjande insatser. Huvudsyftet med 
friskvård är att behålla och utveckla fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, det vill 
säga att medarbetare ska må bra både på jobbet och på fritiden. Friskvårdsarbetet 
ska ses som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet. Varje individ har ett eget ansvar för 
sin hälsa. 

Friskvård på betald arbetstid
Friskvård på betald arbetstid medges generellt inte. Dock kan, där risker i 
arbetsmiljön är identifierade, riktade insatser genomföras på betald arbetstid. En 
insats förutsätter beslut av arbetsgivaren och ska ingå i en handlingsplan och blir 
därmed en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Aktiviteten ska vara 
uppföljningsbar.

Betald friskvård
Kommunen kan ersätta kostnader för friskvård med högst 2000 kr/kalenderår för 
månadsavlönad (för anställda del av året gäller ersättning med högst 1/12 x 2000 kr 
per sammanhängande anställningsmånad). Aktiviteten ska ligga inom ramen för 
skattebefrielse enligt gällande skattelagstiftning. Kostnader ska styrkas med kvitto.

Friskvårdsombud
Varje arbetsplats ska utse ett friskvårdsombud som har till uppgift att samordna och 
inspirera till olika former av friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsaktiviteter kan planeras 
av friskvårdsombudet på arbetstid. Aktiviteter ska genomföras under fritid. 
Omfattning av friskvårdsombudets tid till förfogande under arbetstid regleras av 
ansvarig chef.

Friskvårdsombuden ska med stöd från arbetsledningen och sina arbetskamrater 
inspirera sin grupp till att ge arbetstiden en bra balans och även behandla 
livsstilsfrågor.

Personalavdelningen ska regelbundet samla kommunens friskvårdsombud för 
återkoppling och inspiration.
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §172

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§172 - Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun (KS 15-471)
Ärendebeskrivning

Förslag till revidering av riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun där kravet på egen 
insats vid utbetalning av friskvårdsersättning är borttaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad upplaga av Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun att 
gälla fr.o.m. 2020-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun - (71057)
 Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun - (81821)
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Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport, granskning av 
lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lekebergs kommun har PwC 
genomfört en granskning av kommunens lönehantering och löneutbetalningsprocess. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen i 
samverkan med Sydnärkes lönenämnd har en tillfredsställande och ändamålsenlig 
lönehantering och löneutbetalningsprocess med tillräcklig intern kontroll.

1 Bakgrund
Granskningsrapporten redogör för att den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen i samverkan med Sydnärkes lönenämnd inte har en helt 
tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess samt 
att den interna kontrollen i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen inte är 
tillräcklig. 

2 Analys
Lekbergs kommun instämmer i att det finns utrymme för förbättring i 
lönehanteringsprocessen.
Det kan konstateras att även KPMG, på uppdrag av Kumla kommuns revisorer, har 
granskat rutiner gällande löner och kontrollerna som omgärdar löneförvaltningens 
ansvar vad gäller att korrekta löner och ersättningar betalas.
Rekommendationer som lämnas av KPMG överensstämmer med PWC:s rapport till 
kommunstyrelsen när det gäller förtydligande av ansvarsfördelningen mellan 
Sydnärkes lönenämnd och medlemskommunerna.

3 Slutsats
Svar från Lekebergs kommun på revisionsrapporten sammanfattas enligt nedan:

 Frågan om ansvarsfördelningen mellan löneförvaltningen och 
medlemskommunerna är avgörande fråga för det fortsatta arbetet.

 Det krävs ett nära samarbete mellan Sydnärkes lönenämnd och 
medlemskommunerna, där lönenämnden bör vara sammanhållande och 
drivande i frågan i att medlemskommunerna ska ha samma 
personaladministrativa system och samma lönerutiner.

 Rutin för behörighetstilldelning bör upprättas av Sydnärkes löneförvaltning.
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 Sydnärkes löneförvaltning bör klarlägga rutiner för att bevaka frånvaro och 
säkerställa att all frånvaro registreras korrekt.

 Löneförvaltningen gör en översyn av möjligheten att ytterligare digitalisera 
hanteringen av frånvarorapporteringen.

 Löneförvaltningen kan samordna en översyn av möjligheterna om att 
digitalisera personalakterna. I avvaktan på översynen ska löneförvaltningen 
klarlägga gällande rutiner för ansvariga chefer. 

 Löneförvaltningen ska till samtliga medlemskommuner ge förslag på att 
funktionaliteten att kunna bevilja samtliga poster på en gång i systemet, ska 
inaktiveras. Underlag med konsekvensbeskrivning ska lämnas till respektive 
kommun.

 Löneförvaltningen ska undersöka om det är möjligt att göra 
kostnadskontrollen obligatorisk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Peter Brändholm
Tf Kommundirektör Personalchef/Handläggare
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Dnr: KS 19-669

Svar - Revisonsrapport, Gransksning av 
lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen
Bakgrund
Revisorerna i Lekebergs kommun har till kommunstyrelsen och Sydnärkes lönenämnd 
lämnat en revisionsrapport – Granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen. Den sammanfattande bedömningen är att 
kommunstyrelsen i samverkan med Sydnärkes lönenämnd inte har en helt 
tillfredställande och ändamålsenlig lönehantering och löneutbetalningsprocess samt 
att den interna kontrollen i lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen inte är 
tillräcklig. 

Svar
Lekbergs kommun instämmer i att det finns utrymme för förbättring i lönehan-
teringsprocessen.

Det kan konstateras att även KPMG, på uppdrag av Kumla kommuns revisorer, har 
granskat rutiner gällande löner och kontrollerna som omgärdar löneförvaltningens 
ansvar vad gäller att korrekta löner och ersättningar betalas.
Rekommendationer som lämnas av KPMG överensstämmer med PWC:s rapport till 
kommunstyrelsen när det gäller förtydligande av ansvarsfördelningen mellan 
Sydnärkes lönenämnd och medlemskommunerna. Frågan om ansvarsfördelningen är 
avgörande fråga för det fortsatta arbetet.

Enligt det samverkansavtal som finns upprättat mellan kommunerna som ingår i 
Sydnärkes lönenämnd är kravet att de samverkande kommunerna ska ha samma 
personaladministrativa system och samma lönerutiner. För att leva upp till det kravet 
krävs ett nära samarbete mellan Sydnärkes lönenämnd och medlemskommunerna, 
där lönenämnden bör vara sammanhållande och drivande i frågan. Sydnärkes 
löneförvaltning har upprättat en plan, som lönenämnden godkänt, för att anta 
styrdokument under 2019-2020.

Rutin för behörighetstilldelning bör upprättas av Sydnärkes löneförvaltning.

Sydnärkes löneförvaltning har i svaret på KPMG:s revisionsrapport angett att de 
tillsammans med medlemskommunerna ska förtydliga vem som är ansvarig i de olika 
löneprocesserna. I den ansvarsfördelningen bör rutiner klarläggas för att bevaka 
frånvaro och säkerställa att all frånvaro registreras korrekt. När det gäller 
frånvarorapporteringen gör löneförvaltningen en översyn av möjligheten att 
ytterligare digitalisera hanteringen, som då kan ge ansvarig chef en bättre översyn av 
medarbetarnas ledigheter.
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För att säkerställa att samtliga personalhandlingar som ska arkiveras i personalakt 
inkommer till personalavdelningen, sker en översyn av möjligheterna till att 
digitalisera personalakterna. Även en sådan funktion är det möjligt att löne-
förvaltningen kan samordna. I avvaktan på översynen ska gällande rutiner klarläggas 
för ansvariga chefer.

Löneförvaltningen har för avsikt att till samtliga medlemskommuner ge förslag på att 
funktionaliteten, att kunna bevilja samtliga poster på en gång, ska inaktiveras. 
Underlag med konsekvensbeskrivning ska lämnas till respektive kommun. Det är då 
viktigt att ta hänsyn till chefernas förutsättningar för en effektiv hantering.

Kostnadskontrollen bör göras obligatorisk. Löneförvaltningen undersöker om det är 
möjligt att lägga in en kontrollfunktion för att följa upp om kontrollen genomförs.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tjänsteskrivelse – Samverkansavtal med Business 
Region Örebro

Ärendebeskrivning
Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och 
näringslivsfrågor. Ett förslag till samverkansavtal mellan Lekebergs kommun och 
Business Region Örebro har tagits fram i syfte att i samverkan bedriva ett 
framgångsrikt arbete med tillväxt- och näringslivsfrågor.

Om detta avtal tecknas av båda parter så kommer det att gälla från och med den 1 
januari 2020 till och med 31 december 2023. Vid denna tidpunkt så förlängs avtalet 
automatiskt från 1 januari 2024 till och med 31 december 2027 om inte avtalet har 
sagts upp senast 12 månader före utgångstid.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta förslaget till samverkansavtal med Business Region Örebro
2. uppdra till kommundirektören att teckna samverkansavtal med Business 

Region Örebro enligt antaget förslag.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Emil Pettersson
T.f. kommundirektör Utredningssekreterare
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SAMVERKANSAVTAL 

Mellan

Region Örebro län

Och 

Undertecknande kommuner

2019-x-x

Detta Samverkansavtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan

Region Örebro län, org. nr 232100-0164 (”Regionen”) och undertecknade kommun 
(Kommunen).

Regionen och Kommunen är nedan var för sig benämnda ”Part” samt gemensamt 
”Parterna”.

I syfte att i samverkan bedriva ett framgångsrikt arbete med tillväxt- och 
näringslivsfrågor ingår parterna detta avtal. 
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1. Syftet med Business Region Örebro

Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor. 
Målen för verksamheten är att 

- förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i regionen såväl 
nationellt som internationellt. 

- bidra till att Örebroregionen upplevs som attraktiv och att befintliga och nya 
företag ges goda förutsättningar att utvecklas.  

- i samverkan utveckla kommunernas näringslivsfunktioner i deras arbete med 
lokala företag.

2. Roller i samarbetet

Business Region Örebro är länets samverkansorgan för tillväxt och näringslivsfrågor. 
Region Örebro län är huvudansvariga för verksamheten och utövar den politiska 
styrningen.

Business Region Örebro består av näringslivsfunktionerna i Örebro läns kommuner och 
i Region Örebro län. 

Region Örebro län är ansvariga för att
-utöva den politiska styrningen
- ta fram avtal som reglerar förhållandet mellan parterna 
- ta fram särskild arbetsordning som reglerar förhållandet till uppdragstagande Örebro        
kommun
- Business Region Örebros resultat följs upp och analyseras
- medfinansiera verksamheten med 50 %
- medverka i arbetet med egna resurser genom att aktivt delta i det gemensamma 
arbetet och genom att ta ansvar för genomförandet av verksamhetsplanen för Business 
Region Örebro.
- leda styrgruppen

Deltagande kommuner är ansvariga för att
- medfinansiera verksamheten med ett årligt belopp motsvarande lägst 10 kronor per 
invånare
- medverka i arbetet med egna resurser genom att aktivt delta i det gemensamma 
arbetet och genom att ta ansvar för genomförandet av verksamhetsplanen för Business 
Region Örebro.

Örebro kommun är ansvariga för att
- medfinansiera verksamheten med ett årligt belopp motsvarande lägst 10 kronor per 
invånare
- medverka i arbetet med egna resurser genom att aktivt delta i det gemensamma 
arbetet och genom att ta ansvar för genomförandet av verksamhetsplanen för Business 
Region Örebro.
- bemanna och utföra de uppdrag som avtalats med Region Örebro län enligt särskilt 
upprättat uppdragsavtal, särskild arbetsordning och årlig verksamhetsplan.
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3. Styrning och ledning av Business Region Örebro

Nämnden för regional tillväxt
Den politiska styrningen av Business Region Örebro utövas av nämnden för regional 
Tillväxt.  Nämnden för regional Tillväxt fastställer Business Region Örebros uppdrag och 
tillsätter styrgrupp. Nämnden för regional tillväxt delegerar till styrgruppen att fastställa 
årlig verksamhetsplan och budget. Verksamhetsledningen för Business Region Örebro 
rapporterar till nämnden för regional tillväxt 1-2 gånger per år.

Styrgrupp
Den operativa styrningen av Business Region Örebro utövas av en styrgrupp. 
Styrgruppen består av en politiker från respektive kommun. Styrgruppen leds av 
ordförande för den Regionala Tillväxtnämnden. 

Styrgruppen ansvarar för att
- fastställa verksamhetsplan och budget
- skapa förutsättningar för samverkan mellan kommunernas näringslivsfunktioner

KC/RD, Kommunchefer och Regiondirektörens nätverk
KC/RD är ett samordningsorgan bestående av kommundirektörerna i länet samt 
Regiondirektör och Regional utvecklingsdirektör vid Region Örebro län.

KC/RD ansvarar för att
- skapa förutsättningar för genomförandet av Business Region Örebros verksamhetsplan 
genom att avsätta resurser och utdela mandat för arbetet i respektive kommun.

Ledningsgrupp
Den operativa ledningen och samverkan inom Business Region Örebro utövas av en 
ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av deltagande kommuners 
näringslivsfunktioner samt av näringslivsansvarig vid Region Örebro län. 
Ledningsgruppen leds av personal anställd vid Business Region Örebro.

Ledningsgruppen ansvarar för att
- ta fram förslag på verksamhetsplan och budget
- aktivt arbeta för uppfyllnad av målen för Business Region Örebro 

4. Samordning och operativt ledningsansvar 

Region Örebro län uppdrar åt Örebro kommun att leda det operativa arbetet med 
näringslivs- och tillväxtfrågor inom ramen för Business Regions Örebro:s uppdrag. 
Arbetet ska ske i enlighet med verksamhetsplanen. Arbetet ska ledas av Örebro 
kommun. En särskild arbetsordning upprättas mellan Region Örebro län och Örebro 
kommun som reglerar hur samarbetet ska ske. 

Uppdraget kräver nära samarbete med övriga kommuner i länet. 
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5. Business Region Örebros verksamhet 

Business Region Örebros insatser och arbete ska tillföra direkt operativ nytta för de 
deltagande kommunerna och dess företag. Utifrån ett regionalt perspektiv ska Business 
Region Örebro kunna möta näringslivets behov i olika branscher och konjunkturer.  

Business Region Örebro ska stärka samverkan, erfarenhets- och kunskapsutbyte för 
länets näringslivsansvariga samt möjliggöra ett effektivt och systematiskt analysarbete. 
Genom samlade resurser ska Business Region Örebro erbjuda ett professionellt och 
effektivt stöd i det tillväxtskapande arbetet. 

Ett proaktivt investerings- och etableringsfrämjande arbete ska bidra till att antalet 
företag som etableras och utvecklas i regionen ökar. Investerings- och 
etableringsfrämjandet ska även leda till en branschbredd och en utvecklad 
arbetsmarknad där möjligheterna till att det skapas fler jobb är goda. 

Business Region Örebro ska utgå från en regional ansats i arbetet för ökat 
entreprenörskap och samordna arbetet för att stärka en positiv utveckling som bidrar 
till ökat nyföretagande och fler livskraftiga företag. Business Region Örebro ska verka 
tillsammans med och genom andra organisationer som främjar nyföretagande och 
innovationer.

Utifrån ett regionalt perspektiv ska Business Region Örebro initiera och samordna 
insatser för att stärka den service kommunerna erbjuder näringslivet. Business Region 
Örebro ska erbjuda ett samordnat arbetssätt för att öka kunskapen om hur 
kommunservice påverkar det lokala företagsklimatet. Business Region Örebro 
samordnar arbetet med mätningar och analys av fakta.

Verksamheten ska årligen beskrivas och prioriteras i en verksamhetsplan. Personalen 
inom Business Region Örebro ska leda genomförandet av verksamhetsplanen. 
Kommunerna ska aktivt bidra och engagera sig genomförandet av verksamhetsplanen.

6. Undertecknande kommuns ansvar

Samarbetet enligt detta avtal förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande för att uppfylla 
uppdraget. Undertecknande kommun ansvarar för att medverka i arbetet med egna 
resurser genom att aktivt delta i det gemensamma arbetet och genom att ta ansvar för 
genomförandet av verksamhetsplanen för Business Region Örebro.

7. Finansiering

I finansieringen av grunduppdraget svarar Business Region Örebro för 50 (femtio) 
procent. Övriga 50 (femtio) procent fördelas mellan medverkande kommuner med ett 
belopp motsvarande lägst tio kronor per invånare per den 1 januari varje år, med 2020 
som första år. 

Insatser som går utanför grunduppdraget kan initieras och finansieras i särskild ordning 
efter förslag från Region Örebro län och/eller någon av de samarbetande kommunerna.
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8. Avtalsbrott

Part som inte fullgör sina förpliktelser enligt detta Avtal är på begäran skyldig att vidta 
rättelse och fullgöra sina skyldigheter om fullgörelse rimligen kan påfordras.

9. Avtalstid

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2020 och gäller till och med 2023-12-31 
vid vilken tidpunkt avtalet automatiskt förlängs för en ny period från 1 januari 2024 till 
och med 2027-12-31, om inte avtalet sagts upp senast 12 månader före utgångstid, dvs 
2023-12-31.

10. Ändringar och tillägg

Eventuella ändringar och eller tillägg till detta Avtal ska, för att vara bindande, avfattas 
skriftligen och vara undertecknade av behöriga för båda Parterna.

Örebro den xxxx 2019

För Region Örebro Län För xxxx kommun
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §175

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§175 - Samverkansavtal med Business Region Örebro (KS 19-452)
Ärendebeskrivning

Business Region Örebro är regionens samarbetsorgan för tillväxt- och näringslivsfrågor. Ett 
förslag till samverkansavtal mellan Lekebergs kommun och Business Region Örebro har 
tagits fram i syfte att i samverkan bedriva ett framgångsrikt arbete med tillväxt- och 
näringslivsfrågor.

Om detta avtal tecknas av båda parter så kommer det att gälla från och med den 1 januari 
2020 till och med 31 december 2023. Vid denna tidpunkt så förlängs avtalet automatiskt från 
1 januari 2024 till och med 31 december 2027 om inte avtalet har sagts upp senast 12 
månader före utgångstid.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta förslaget till samverkansavtal med Business Region Örebro
2. uppdra till kommundirektören att teckna samverkansavtal med Business Region Örebro 
enligt antaget förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal Business Region Örebro - (82259)
 BRO Samverkansavtal - Förslag - (75338)
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Svar på medborgarförslag om 
hundlatriner i Mullhyttan

19

KS 19-320
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Tjänsteskrivelse 2019-11-28 1 (1)

Dnr: KS 19-320

Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om 
hundlatriner i Mullhyttan

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag som inkommit i mars 2019 med önskemål om att Lekebergs 
kommun ska placera ut ytterligare minst två stycken hundlatriner i Mullhyttan. 
Behovet av att upprätta ytterligare hundlatriner bedöms kontinuerligt och är något 
som innefattas av kommunens ordinarie verksamhet.

Bakgrund
Medborgarförslag som inkommit i mars 2019 handlar om önskemål att kommunen 
ska placera ut ytterligare minst två stycken hundlatriner i Mullhyttan. Förslagsvis den 
ena i anslutning till Carlsforsvägen och den andra vid Ålundavägen samt området 
runt motionsspåret.

Analys & slutsats
Lekebergs kommun arbetar redan idag aktivt med att undersöka behov och att 
upprätta nya hundlatriner för att tillgodose behovet i takt med både tillväxt och att 
kommunens samhällen förändras. Då kommunens verksamhet idag redan innefattar 
att undersöka behov för upprättande av nya hundlatriner finns inget behov av att 
bereda medborgarförslaget ytterligare. Synpunkterna i medborgarförslaget är i sak 
mycket bra och kommunen kommer att ta detta i beaktande vid framtida arbete.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslaget om upprättande av ytterligare 
hundlatriner i Mullhyttan

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
Tf. Kommundirektör Handläggare
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Jonas Hellberg

Ålundavägen 16
716 94  Mullhyttan

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar - medborgarförslag hundlatriner i Mullhyttan 

Hej!

I Lekebergs kommun arbetar kommunen kontinuerligt med att undersöka och att 
upprätta nya hundlatriner efter behov. Detta för att tillgodose behovet i takt med 
både tillväxt och att kommunens samhällen förändras. Synpunkterna i ditt 
medborgarförslag är bra och vi kommer att ta dessa synpunkter i beaktande vid 
framtida arbete. Eftersom att det redan åligger kommunen och även innefattas i 
verksamheten att både undersöka behov och i så fall ombesörja att upprätta nya 
hundlatriner inom Lekebergs kommun anses förslaget därmed besvarat.

Hälsningar

Wendla Thorstensson
Ordförande
Kommunstyrelsen
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Svar på medborgarförslag om 
seniorboende/bostäder i 

Mullhyttan
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Tjänsteskrivelse 2019-12-09 1 (1)

Dnr: KS 19-3

Svar på medborgarförslag – Seniorboende/bostäder i 
Mullhyttan

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Jonas Hellberg har i december 2018 inkommit. Förslaget 
innehåller en önskan om att kommunen ska bygga ett seniorboende/lägenheter i 
Mullhyttan. Kommunen undersöker behovet av bostadsförsörjning generellt under 
2019.

Bakgrund
Förslaget innebär att man önskar att kommunen låter bygga servicenära lägenheter i 
markplan och särskilt anpassade för äldre personer i Mullhyttan.

Analys och slutsats
LekebergsBostäder har genomfört en enkätundersökning hos egnahemsägare i hela 
kommunen. Denna kommer sedan att ligga till underlag för strategiska beslut om 
framtida bostadsproduktion i kommunen. Frågeställningarna handlar bland annat om 
efterfrågan av bostäder med högre tillgänglighet. Eventuella beslut och 
ställningstaganden kommer att fattas först efter att resultatet av 
marknadsundersökningen har behandlas och presenteras för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om seniorboende i Mullhyttan

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
Tf. Kommundirektör Handläggare
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Jonas Hellberg

Ålundavägen 16
716 94 Mullhyttan

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar - medborgarförslag seniorboende

Hej och tack för ditt medborgarförslag!

I Lekebergs kommun är det LekebergsBostäder (LeBo) som tar fram de underlag som 
sedan ska ligga till underlag för kommunens strategiska beslut om framtida 
bostadsproduktion.

LekebergsBostäder har genomfört en enkätundersökning hos egnahemsägare i hela 
kommunen. Frågeställningarna handlar bland annat om efterfrågan av bostäder med 
högre tillgänglighet. Resultatet av marknadsundersökningen kommer att behandlas 
och presenteras.

Dina synpunkter är bra och ligger i linje med kommunens planering för 
bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen.

Hälsningar

Wendla Thorstensson
Ordförande
Kommunstyrelsen

Page 183 of 221



Svar på medborgarförslag om 
kommunal lekplats i 

Mullhyttan

21

KS 19-321
   

Page 184 of 221



Tjänsteskrivelse 2019-11-27 1 (1)

Dnr: KS 19-321

Tjänsteskrivelse - svar på medborgarförslag om 
kommunal lekplats i Mullhyttan

Ärendebeskrivning
Det har i mars 2019 inkommit ett medborgarförslag där man framför önskemål om 
att det i Mullhyttans samhälle ska upprättas ytterligare kommunal lekplats dit
barnfamiljer kan ta sina barn för att leka. Byggnation av lekplats i Mullhyttan är 
planerad, utreds för närvarande och är således pågående.

Bakgrund
Frågan i medborgarförslaget rör ett behov av ytterligare en allmän lekplats i 
Mullhyttan och innebär att låta Lekebergs kommun upprätta Mullhyttan minst en 
kommunal lekplats i Mullhyttan, dit man kan ta sig för att leka.

Analys och slutsats
Teknik och service har idag uppdraget att anlägga ytterligare en lekplats. 
Förutsättningarna för denna byggnation möjliggörs genom kommunens detaljplan 
och den mark som kommunen förfogar över. Kommunen respektive Lebo/Leko har 
båda potentiell mark som skulle kunna tas i anspråk. Vilken mark som anses mest 
lämpad ligger under utredning och en plan för byggnation finns således upprättad. 
Medborgarförslaget är bra då det belyser vikten av att kommunen behöver jobba 
kontinuerligt med att undersöka behovet av allmänna lekplatser.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslaget om upprättande av ytterligare 
allmän lekplats i Mullhyttan.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
Tf. Kommundirektör Handläggare
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Jonas Hellberg

Ålundavägen 16
716 94 Mullhyttan

Lekebergs kommun Kontakt Organisationsnr Bankgiro
Bangatan 7 Information.lekeberg@lekeberg.se 212000-2981 5924-3360
716 81 FJUGESTA Tfn: 0585-487 00

Svar - medborgarförslag om lekplats i Mullhyttan

Tack för ditt medborgarförslag!

Som du beskriver i ditt förslag är det är viktigt att värna medborgarnas behov i hela 
kommunen. Förslaget är bra och kommunen arbetar med att utveckla kommunens 
lekplatser. Kommunstyrelsen har beslutat om att avsätta medel för att anlägga 
ytterligare en lekplats i Mullhyttan och arbetet kommer påbörjas under 2020. 

Hälsningar

Wendla Thorstensson
Ordförande
Kommunstyrelsen
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Svar på medborgarförslag om 
önskemål att sätta upp en 

”Lekebergs kommun” skylt vid 
Skärshult

22

KS 14-523
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Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag om 
önskemål att sätta upp en ”Lekebergs kommun” 
skylt vid Skärshult

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2014-09-18. I medborgarförslaget 
föreslår han att kommunen sätter upp en skylt med Lekebergs kommun vid Skärshult 
efter Täbyvägen.

Bakgrund
Kommunen föreslås sätta upp en ”Lekebergs kommun” skylt vid Skärshult efter 
Täbyvägen.

Analys & slutsats
Teknik och service har genomfört en undersökning av området och de platser där 
vägar bryter kommungränsen. Det finns flera platser där vägar skär kommungränsen 
och Lekebergskylt saknas, den aktuella platsen som är föremål i förslaget har 
undersökts, men däremot inte gått att finna. 

Medborgarförslaget är bra och förvaltningen är tacksam för synpunkten.

Medborgaren har lämnat knapphändiga kontaktuppgifter vilket omöjliggjort ett 
besvarande, exempelvis brevsvar. Medborgaren har eftersökts, utan resultat.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget hanterat.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Daniel Gustafsson
Tf. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Windahl  (t.f. administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §179

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-12-09

Datum för överklagan 2019-12-10 till och med 2020-01-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-12-09

Justerare signatur

§179 - Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en 
”Lekebergs kommun” skylt vid Skärshult (KS 14-523)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen 2014-09-18. I medborgarförslaget föreslår 
han att kommunen sätter upp en skylt med Lekebergs kommun vid Skärshult efter 
Täbyvägen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget hanterat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag om önskemål att sätta upp en skylt med Lekebergs 

kommun vid Skärshult efter Täbyvägen - (79869)
 Medborgarförslag - Önskemål att sätta upp en skylt med Lekebergs kommun vid Skärshult 

efter Täbyvägen - (KS 14-523-1)
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kommunalråd
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Omställningsstöd till avgående kommunalråd

Ärendebeskrivning
Beslut om ekonomiskt omställningsstöd till avgående kommunalråd, Wendla 
Thorstensson, enligt gällande omställningsavtal, OPF-KL (Omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda).

1 Bakgrund

Wendla Thorstensson har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun och är därmed berättigad till ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.

Wendla Thorstensson har inkommit med ansökan om ekonomiskt omställningsstöd.

2 Analys
Kommunfullmäktige antog OPF-KL 2014-06-11 samt tillämpningsanvisningar till OPF-
KL 2018-06-11.

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren 
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på 
den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som 
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning.

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos 
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
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Dnr: KS 19-821

3 Ekonomiska konsekvenser  
Det ekonomiska omställningsstödet utgör 85 % av föregående års årsarvode och 
utges, i detta fall, under 15 månader. Kostnaden inkl. personalomkostnader (PO) för 
2020 är 740 tkr. Den totala kostnaden inkl. PO för 15 månader är 925 tkr. Kostnaden 
hanteras inom kommunstyrelsens budget.

4 Slutsats
Genom att Wendla Thorstensson har haft uppdrag om sammanlagt minst 40 % under 
fem år, är Wendla berättigad till ekonomiskt omställningsstöd under 15 månader, 
under förutsättning att i övrigt villkor enligt OPF-KL och tillämpningsanvisningar 
uppfylls. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Wendla Thorstensson ekonomiskt omställningsstöd under 
15 månader mot bakgrund av villkor enligt OPF-KL och tillämpningsanvisningar.

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson Peter Brändholm
T.f. Kommundirektör/ personalchef
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pension för förtroendevalda (OPF-KL) – 2013-10-20 
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 

landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 

minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 

samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 

av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda.  

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 

som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 

bestämmelser. 

 

§ 2   Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 

och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 

så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 

lämnat sitt (sina) uppdrag.  

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 

omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 

verkar för att få ett nytt arbete. 
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Omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 

fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.  

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 

förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 

kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 

arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 

utbildning.  

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 

mellan olika individer. 

 

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 

flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 

(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.  

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.  

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 

som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 

förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
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hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 

regeringen. 

 

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 

sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 

61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 

omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 

utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde fyller 65 år.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 

landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 

ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 

årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 

den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 

Riksdagen eller regeringen. 

 

§ 6   Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 

dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

 

§ 7   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få 

omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 

emot sådan ansökan. 

§ 9   Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 
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Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 

landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången 

i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 

omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 

förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 

uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 

egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 

års ålder. 

Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 

rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 

och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 

finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 

som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 

pensionsbestämmelserna. 

 

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

d. familjeskydd 
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§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 

pensionsbestämmelserna.  

 

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 

pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 

säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 

även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 

med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 

föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

 

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 

32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 

pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 

får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 

och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 

uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
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tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 

samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 

pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 

belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 

pensionsgrundande. 

 

 

§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 

förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 

av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 

landsting/region.  

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 

avsättning av pensionsavgift.  

 

§ 8   Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och fullmäktige. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad tre 

månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

 

§ 9   Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension     

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 

Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 

ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

 

§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 

kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 

enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljades. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 

ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken lämnas. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  
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2.   Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 

månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 

pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 

barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 

förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under max fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 

utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 

efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 

ålderspensionen börjat utbetalas.  

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 

eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 

år.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan förmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

 

§ 12   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 

det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)  

 

§ 13   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 
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§ 14   Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 

pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

§ 15   Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

 

§ 16   Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 

familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 

månadsvis.  

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 

de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 

pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

§ 17   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 

efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 

förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 

skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 

Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.  
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Riktlinje 2 (4) 
 

 

Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   

 

 

Innehållsförteckning 

1 Allmänt .............................................................................................................. 3 

2 Regler kring aktiva omställningsinsatser ............................................................. 3 

3 Regler kring ekonomiskt omställningsstöd.......................................................... 3 

4 Regler kring förlängt ekonomiskt omställningsstöd ............................................ 3 

5 Regler kring pensionsbestämmelser ................................................................... 4 
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1 Allmänt 
Dessa riktlinjer kompletterar och förtydligar de bestämmelser OPF-KL 
(omställningsstöd och pension för förtroendevalda) som antagits av 
kommunfullmäktige 2014-06-11. Observera att dessa riktlinjer inte är heltäckande 
utan kompletterar endast kommunfullmäktiges bestämmelser.   
 
Kommunen ska ge information om OPF-KL vid minst ett tillfälle under 
mandatperioden. Kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall om ekonomiskt 
omställningsstöd och aktiva omställningsinsatser samt dess innehåll och kostnader.  

2 Regler kring aktiva omställningsinsatser 
 

 Ansökan om aktiva omställningsinsatser ska inkomma till Kommunstyrelsen 
senast 3 månader efter avgången från uppdraget.  

 Insatserna kan som längst pågå i 12 månader efter avgången från uppdraget. 

 Utifrån den förtroendevaldes förutsättningar och i samråd med denna tas 
förslag till lämpliga aktiva omställningsinsatser fram av personalavdelningen 

 Kostnaden för insatserna uppgår till högst 2 prisbasbelopp 

3 Regler kring ekonomiskt omställningsstöd 
 

 Perioden för utbetalning av ersättning börjar löpa dagen efter avgången. 

 Högst 3 månaders ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, 
räknat från ansökningstillfället. 

 Det krävs egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning från första dagen. 
Med egen aktivitet menas att den förtroendevald är inskriven på 
arbetsförmedlingen, bedriver studier, har nytt arbete eller startat eget 
företag. Kommunstyrelsen har rätt att begära in intyg på detta.  

 Den förtroendevalda ska varje månad lämna inkomstuppgift för att få 
ekonomiskt omställningsstöd. Det ska göras skriftligt till kommunens 
pensionshandläggare senast den 10:e i månaden efter det att inkomsten 
betalats ut. Inkomstuppgift lämnas även om inkomsten är noll kronor. 

 Kommunfullmäktige kan helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om 
den förtroendevalda dömts för brott som medfört att denne skilts från 
förtroendeuppdraget eller dömts för allvarligt brott som lett till att den 
förtroendevalda skilts från sitt uppdrag om den fortfarande innehaft det. 

4 Regler kring förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 

 Stödet kan utges för ett år i taget och ansökan ska göras två månader innan 
rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder. En förnyad ansökan 
ska inkomma senast en månad innan periodens utgång. 

 Inkomstuppgifter lämnas som vid ekonomiskt omställningsstöd. 
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Riktlinje 4 (4) 
 

 

 

5 Regler kring pensionsbestämmelser 
 

 Om värdet på pensionsavgiften är mindre än 1,5 % av 
inkomstbasbeloppet betalas avgiften som kontant ersättning, året efter 
intjänandet. Belopp under 200 kronor betalas inte ut. 

 Ansökan om ålderspension ska göras skriftligt till kommunens 
pensionshandläggare senast tre månader före önskad utbetalning. 

 Ansökan om sjukpenning, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras 
till kommunens pensionshandläggare. 
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