
Kallelse 2016-10-18

Kommunstyrelsen
Tid Plats
 13:00-23:45  Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Gustav Olofsson, Administrativ chef
Anna Bilock, Ekonomichef
Peter Brändholm, Personalchef
Inger Sundblad, Ekonom
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Mats Turesson, Teknisk chef
Tomas Andersson, Kommundirektör
Helen Ekman, Handläggare

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Pelle Widlund (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Berth Karlsson (S)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering sker den 25 oktober kl. 13.00.
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2 – Information - Nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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3 – Information - Kommundirektör Föredragande Tomas Andersson 

Ärendebeskrivning
Information från kommundirektör.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Månadsuppföljning september 2016 
(KS 16-573)

Föredragande Anna Bilock, Gustav 
Olofsson, Peter Brändholm 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 §153 KSAU Månadsuppföljning september 2016
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5 – Prognosrapport 3, 2016 för 
Kommunstyrelsen 
(KS 16-547)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, nuläge och ekonomiskt prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - prognos 3 Kommunstyrelsen
 Prognosrapport 3 - 2016
 §154 KSAU Prognosrapport 3, 2016, för kommunstyrelsen
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6 – Skattesats för allmän kommunalskatt 
2017 
(KS 16-549)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 
1:00 kronor 2017. Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
 §159 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
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7 – Frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs 
kommun 
(KS 16-454)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning
I syfte att öka beredskapen och förmågan att hantera olika typer av större olyckor, 
samhällsstörningar och katastrofer bör kommunen organisera en Frivillig Resursgrupp (FRG). Detta 
gör genom rekrytering och utbildning av frivillig personal boende i kommunen. Uppsättandet av en 
FRG genomförs i samverkan med Civilförsvarsförbundet i Örebro Län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att organisera en Frivillig Resursgrupp i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Frivillig resursgrupp FRG i Lekebergs kommun
 Frivilliga resursgruppen FRG - informationsfolder
 §155 KSAU Frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs kommun
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8 – Försäljning av del av fastigheten Fjugesta 
3:190 
(KS 16-495)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Skillen AB önskar förvärva del av Fjugesta 3:190 i syfte att iordningsställa bättre parkering samt 
efter erhållet bygglov uppföra carport på del av området. Som villkor i försäljningen förbinds Skillen 
AB att hålla nuvarande gång- och cykelstråk över fastigheten fortsatt tillgängligt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 3:190 till Skillen AB enligt 
taxan för industrimark i Lekeberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Försäljning av del av Fjugesta 3:190
 Kartskiss 3:190
 §156 KSAU Försäljning av del av fastigheten Fjugesta 3:190
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9 – Detaljplaneändring Sälven 1:35 
(KS 15-790)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En hemställan har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan på 
fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Sökanden som är Belidean fastigheter AB önskar att den 
befintliga detaljplanen för Sälven 1:35 ändras så att andra bebyggelseutformningar tillåts. 
Detaljplaneprocess för upprättande av ny detaljplan har sedan tidigare inletts (KS §28/2016). Det 
har nu visat sig att en detaljplaneändring är mer lämplig än upprättandet av en ny detaljplan. För 
att göra en detaljplaneändring krävs att föregående planprocess avslutas och att det tas ett nytt 
beslut om ändring av detaljplan på fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Upphäver kommunstyrelsens beslut §28/2016 om att upprätta ny detaljplan för fastighet Sälven 
1:35

2. Upprättar ändring av detaljplan för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplaneändring Sälven 1:35
 Karta Sälven 1:35
 §157 KSAU Detaljplaneändring Sälven 1:35
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10 – Informationssäkerhetspolicy 
(KS 16-447)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering 
av verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål och inriktning för 
informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer styr kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Kommunens tidigare informationssäkerhetspolicy är inaktuell och 
behöver ersättas, delvis för att det nu finns en gemensam it-förvaltning i Sydnärke som gör att den 
tidigare inte är aktuell.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Informationssäkerhetspolicy för Lekebergs kommun som där med ersätter 
den tidigare informationssäkerhetspolicyn, dnr KS 14-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Informationssäkerhetspolicy
 Informationssäkerhetspolicy
 §158 KSAU Informationssäkerhetspolicy
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11 – Astma- och allergipolicy 
(KS 16-143)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2015 att uppdra till kommundirektör att ta fram en 
kommunövergripande astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun
 Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun
 §161 KSAU Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun

Page 12 of 167



Kallelse 2016-10-18

12 – Handlingsplan för arbete med våld i 
nära relationer 
(KS 16-339)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens 
nya föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och 
insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i 
nära relationer. Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, 
för samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt 
officiella kontaktuppgifter

Förslag till beslut
Handlingsplanen återsänds till vård- och omsorgsnämnden för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
 KUB §69/2016 Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 VON §41/2016 Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer
 §160 KSAU Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
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13 – Verksamhetsplan för Sydnärke 
folkhälsoteam 2016 
(KS 16-363)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes folkhälsoteam har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan Sydnärke folkhälsoteam 2016
 §17 FHU Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016
 §162 KSAU Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016
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14 – Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider 
för kommunstyrelsen 2017 
(KS 16-520)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2017. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och Region Örebro 
läns sammanträdestider.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet år 2017: 

Datum Tid

6 februari 13.00

6 mars 13.00

27 mars 13.00

22 maj 13.00

4 september 13.00

9 oktober 13.00

6 november 13.00

11 december 13.00

2. antar följande sammanträdestider för styrelsen år 2017:

Datum Tid

14 februari 13.00

14 mars 13.00

4 april 13.00

30 maj 13.00

12 september 13.00

17 oktober 13.00

14 november 13.00

19 december 13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017
 §163 KSAU Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017
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15 – Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i 
folkhälsoutskottet efter Michael Larsson (S) 
(KS 16-541)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) som valts till ledamot i kommunstyrelsen till och med utgången av år 2018 har 
avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och förrättat fyllnadsval. Berth 
Karlsson (S) utsågs till ny ledamot efter Michael Larsson (S) till och med 31 december 2018. Med 
anledning av detta bör nytt fyllnadsval ske till folkhälsoutskottet eftersom det är ett utskott till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet godkänns 2. 
Berth Karlsson (S) utses till ny ledamot i folkhälsoutskottet till och med 31 december 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i folkhälsoutskottet efter Michael 

Larsson (S)
 Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Larsson (S)
 §164 KSAU Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i folkhälsoutskottet efter Michael Larsson 

(S)
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16 – Redovisning av synpunkter, 7 
september - 10 oktober 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
12 inkomna synpunkter till kommunstyrelsen under perioden 7 september - 10 oktober.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

17 - Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra till ett utskott, ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegationsbeslut ses 
rättsligt som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.  

Delegationsbeslut
 KS 16-521-1 - Delegationsbeslut - tecknande av lokalt kollektivavtal
 KS 16-523-1 - Delegationsbeslut - Tecknande av lokalt kollektivavtal, PAN
 KS 16-526-2 - Delegationsbeslut-Vägbidrag.28361
 KS 16-534-2 - Delegationsbeslut-Vägbidrag.28498
 KS 16-532-2 - Delegationsbeslut-Vägbidrag.28553
 KS 16-551-3 - Delegationsbeslut om yttrande på ansökan om tillstånd enligt ordningslagen 

gällande begagnande av offentlig plats.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
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18 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

19 - Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Lista på meddelanden
 KS 16-571-1 - Beslut från Länsstyrelsen om upplösning av stiftelsen Sahlefeldtska 

skolfonden
 KS 16-541-2 - §74 KF Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen efter Michael Larsson (S)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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Information - Nämnder, bolag 
och kommunalförbund

2
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2016-10-11 1 (1)

Tom handling för anteckningar
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Information - Kommundirektör

3
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Tom handling för anteckningar
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Månadsuppföljning september 
2016

4

KS 16-573
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §153

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§153 - Månadsuppföljning september 2016 (KS 16-573)
Ärendebeskrivning
Redovisning av sjukfrånvaron inom kommunen, ekonomisk uppföljning per september samt 
redovisning av invånarantal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 KS _ VA slag 1608 - (36100)
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Prognosrapport 3, 2016 för 
Kommunstyrelsen

5

KS 16-547
   

Page 28 of 167



Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-547

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3-2016 för 
Kommunstyrelsen
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 3 046 000, exkl oförutsedda blir 
överskottet 570 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3-2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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Prognosrapport 3 - 2016 

Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Den positiva utvecklingen av invånarantalet i kommunen har fortsatt, procentuellt så 
ökar Lekebergs kommun mest i länet. Tillväxten ställer krav på ökade 
boendemöjligheter, infrastruktur och kommunal service, till viss del har kommunen 
"växt värk". Detta påverkar kommunstyrelseförvaltningen på ett direkt sätt genom 
att trycket ökar på servicefunktioner som växel, hemsida och handläggare med 
mycket medborgarkontakter. Utmaningar som förvaltningen arbetar med att möta. 

Kommunstyrelsen gör i prognosrapport 2 ett bättre resultat än i föregående rapport 
och bedömer att på helår göra ett överskott. 

Mycket glädjande för kommunen är att fibertäckningen för kommunen går kraftigt 
framåt och prognosen är att kommunen når 49 % i år, en viktig del av att vara en 
attraktiv kommun. 

 

Page 32 of 167



   
 

4 

 

2 MER-styrning 

2.1 Politiskt fattade beslut 

14 ej verkställda uppdrag givna av kommunstyrelsen och dess utskott per 31 juli 
2016. 

Fattade politiska beslut 

Beslut Status Kommentar 

Uppdrag till 
kommundirektören att 
utreda delegering av beslut 
vad det gäller mindre 
förändringar i 
förvaltningsorganisationerna 
till kultur- och 
bildningsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden, samt 
att ta fram förslag till beslut 
(13KS169) 

Pågår  

Uppdrag till 
kommunstyrelseförvaltningen 
att utreda förutsättningarna 
för en upprustning av gamla 
Svartåbanan (KS 14-407) 

Pågår  

Uppdrag till 
kommundirektören att 
utreda Sannabadet och det 
kringliggande områdets 
framtida förutsättningar. 

Pågår  

Uppdrag till 
kommundirektören att ta 
fram förslag på 
kommunövergripande astma- 
och allergipolicy (KS 14-10) 

Pågår Planeras antas av 
kommunfullmäktige i 
november 

Uppdrag till 
kommundirektören att ta 
fram riktlinjer för förnyande 
av jakträtter på kommunens 
mark, gällande från och med 
2017-07-01 (KS 15-350) 

Pågår  

Uppdrag till 
kommundirektören att se 
över och revidera hela 
Bestämmelser om arvoden 
och ersättningar till 
förtroendevalda i Lekebergs 
kommun (15-387) 

Pågår Planeras antas av 
kommunfullmäktige under 
2016 
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Beslut Status Kommentar 

Utveckling av Lanna badgruva 
(12KS246) 

Klart  

Kostnadsförslag på trådlöst 
nätverk i samtliga 
kommunala lokaler 

Pågår  

Projekt Lekebergsskolorna 
(KS 15-780) 

Pågår  

Uppdrag till kommundirektör 
att se över möjligheten till 
nya områden för industrimark 
i Fjugesta (13KS39) 

Pågår  

Uppdrag till kommundirektör 
att verka för att 
klimatanpassningsplan tas 
fram i samverkan med andra 
kommuner i Sydnärke (KS 14-
509) 

Pågår Planeras återrapporteras till 
kommunstyrelsen under 
hösten 2016 

Uppdrag till 
kommundirektören att efter 
omorganiseringen av 
socialtjänsten genomföra en 
utvärdering av samordningen 
utifrån bl.a. barnperspektivet 
(KS 15-6) 

Ej påbörjat Planeras till 2017 

Uppdrag till 
kommundirektören att 
fortsätta förbereda för 
upphandling av e-arkiv 2017 
och med utgångspunkt från 
förstudien ta fram förslag till 
investeringskostnad och 
driftskostnad av e-arkiv samt 
finansiering av projektledning 
underupphandlingsperioden. 
Inför upphandlingen ska 
förslag tas fram på hur 
samarbetet ska organiseras i 
framtiden (KS 14-199) 

Pågår Planeras återrapporteras till 
kommunstyrelsen under 
hösten 2016 

Uppdrag till 
kommundirektören att 
upprätta ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan 
för en möjlig framtida 
järnvägssträckning som 
bygger på det 
sträckningsförslag och den 

Pågår  
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Beslut Status Kommentar 

utredning (Fase 2B) som 
genomförts(KS 15-461) 

Uppdrar till 
kommundirektören att ta 
fram en lokala handlingsplan 
för folkhälsa för år 2017. 
Förslaget till handlingsplan 
ska presenteras för 
folkhälsoutskottet i 
september 2016 (KS 16-221) 

Pågår Planeras återrapporteras till 
utskottet i september 2016 

   

2.2 Mål 

Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål med indikatorer som anger ambitionsnivån. Nämnder och styrelse 
har också möjlighet at lägga till egna mål och indikatorer. 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Mål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = Mål 
uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Mål uppnås 
ej. 

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 

och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

Lekebergs 
kommun 
gör det 
enkelt för 
sina 
medborgar
e att bo i 
Lekeberg 

Hela 
Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastrukt
ur 

 Andelen 
med 
tillgång till 
bredband 
via fiber 

 En kraftig ökning 
har skett sedan 
2013, 4% på 
glesbygden till att 
23 % har tillgång 
till bredband via 
fiber år 2015. I 
tätbebyggt 
område har idag 
73,1% tillgång till 
fiber vilket 
innebär totalt 
ca 49% för både 
tätort och 
glesbygd. 

45% 49% 45% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

Företagens 
upplevelse 
av Tele- 
och IT-nät 

 Utbyggnaden av 
fiber i kommunen 
fortsätter att ha 
en positiv 
utveckling vilket 
också gynnar 
företagen. 

3,5 (av 
5) 

3,5 
(av 5) 

3,5 (av 
5) 

I Lekebergs 
kommun 
finns goda 
förutsättni
ngar att 
pendla till 
och från 
arbete/stu
dier 

 Antalet 
resor på 
linje 513 
per månad 

 Siffror saknas från 
länstrafiken. 

  fler än 
15 835 

  Andel av 
medborgar
na som tar 
kontakt 
med 
kommune
n via 
telefon får 
ett direkt 
svar på en 
enkel fråga 

 Prognosen är att 
målvärdet nås då 
ett flertal 
aktiviteter har 
genomförts för 
att öka andelen 
som får svar via 
telefon. 

72% 80% 80% 

  Andel av 
medborgar
na som 
skickar in 
en enkel 
fråga via e-
post får 
svar inom 
två 
arbetsdaga
r 

 Arbetet fortsätter 
i kommunen med 
att framförallt 
arbeta med 
interna rutiner för 
att förbättra 
svarsfrekvensen. 

32% 50% 50% 

  Nöjd-
Region-
Index 

 Troligen kommer 
neddragningarna 
inom vård- och 
omsorg att 
påverka attityden 
negativt och 
prognosen är att 
målvärdet inte 
nås. 

67% 67% 70% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

Lekebergs 
kommun 
växer och 
utvecklas 
på ett 
hållbart 
sätt 

Lekebergs 
kommun 
nyttjar den 
digitala 
tekniken 
för en mer 
effektiv 
och 
förenklad 
administra
tion 

 Andelen 
skickade E-
fakturor 

 Projektet är 
inplanerat till 
hösten 2016, då 
detta är helt 
beroende av 
teknisk hjälp från 
ekonomisystemle
verantören. 
Förberedelser är 
gjorda inför 
införandet i 
september 2016. 

0% 10% 10% 

Möjlighet 
till digitala 
möten 

 Ett rum har 
utrustats för 
videomöten men 
inväntar att Skype 
ska lanseras av 
SYD-IT för att 
kunna använda 
den. Datorer som 
köps in har 
webkamera för 
att kunna ha 
enskilda 
videomöten 

100% 100% 100% 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
en väl 
sammansa
tt måltid, 
tillagad 
från 
grunden 

 Andelen 
ekologiska 
livsmedel 

 Med anledning av 
att politiskt beslut 
att sträva mot 
köpa 100 % 
svenskt kött har 
det ekologiska 
fått stå tillbaka 
för att samtidigt 
kunna hålla 
budget. 

29% 29% 33% 

Andelen 
matsvinn 

 Målvärdet ser ut 
att nås vilket 
gynnar både 
miljön och 
ekonomin 

13% 13% 15% 

Lekebergs 
kommun 
är en 
tillgänglig 
kommun 

 Fysisk 
tillgängligh
et 

 En drastisk 
minskning från 
föregående år, 
målvärdet 
kommer inte nås. 

19% 19% 58% 

E-tjänster  Inväntar besked 
från Örebro 

0 0 5 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

kommun och 
SYD-IT kring hur 
kommunen ska gå 
vidare med e-
tjänster. Inget 
arbete sker i 
nuläget. 

Informatio
n på 
kommune
ns hemsida 

 Kommunens 
hemsida blev 
under våren 
utsedd till en av 
Sveriges bästa 
kommunala 
hemsidor. Ett 
stort arbete har 
gjort under 
sommaren för att 
ytterliggare 
förbättra 
informationen på 
hemsidan. 

77% 80% 80% 

  Värde 
medarbeta
rundersök
ningen 
(medel) 

 Samtliga 
förvaltningar har 
till uppdrag att 
arbeta med det 
egna resultatet 
och prioritera 
utvecklingsområd
en. Insatser har 
genomförts och 
planeras att 
genomföras 
genom respektive 
arbetsplatsträff. 

3,86 3,86 3,89 

  Sjukfrånva
ro 

 Sjukfrånvaron för 
kommunstyrelsef
örvaltningen är 
något lägre än för 
kommunen som 
helhet. En viss 
ökning av 
sjukfrånvaron 
skett under 
perioden januari-
maj 2016 i 
förhållande till 
motsvarande 
period 2015. 

5,9% 5,9% 5,6% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

  Invånarant
al 

 Befolkningen 
fortsätter öka och 
beslut om bland 
annat bygga nya 
lägenheter har 
fattas av 
kommunfullmäkti
ge vilket gynnar 
en fortsatt 
ökning. 

7 603 7 600 fler än 
7 508 

  Färdigställ
da 
bostäder i 
småhus 
under året, 
antal/1000 
inv. 

 Målvärdet 
överträffas 
kraftigt. 

3,7 3,7 0,8 

  Färdigställ
da 
bostäder i 
flerfamiljsh
us under 
året, 
antal/1000 
inv. 

 Målet bedöms 
inte nås då inga 
nya flerfamiljshus 
blir färdiga i år 
men byggen har 
påbörjats som 
kommer 
färdigställas 2017. 

0 0 2,2 

  Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetram 

 Kommunstyrelsen 
bedöms göra ett 
överskott 2016. 

0 tkr 3126    
tkr 

0 tkr 

Lekebergs 
kommun 
minskar 
sin 
klimatpåve
rkan 

Lekebergs 
kommun 
ska minska 
sin 
miljöpåver
kan 

 Andelen 
miljöbilar 

 Kommunen har 
ökat antalet el- 
eller elhybridbilar 
enligt plan. Pga av 
kostnaden för 
laddningsinfrastru
ktur har dock 
takten tvingats 
avta. Pga av 
räckvidd för 
eldrift ger elbilar 
en aktionssträcka 
mellan 
laddningarna som 
är för dålig i 
förhållande till de 
krav som finns på 
tillgänglighet över 

50% 50% 60% 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar 
Nu-
värde 

Prog-
nos 

Mål-
värde 

tiden. Som 
komplement till 
el- och 
elhybridbilar har 
därför 
dieseldrivna bilar 
med låg 
drivmedelsförbru
kning anskaffats. 

Kommunal 
miljödiplo
mering 

 Med anledning av 
kraven på 
ekonomiska 
reduceringar för 
att nå budget i 
balans föreslås att 
genomförandet 
av 
Miljödiplomering 
senareläggs. 

0% 0% 100% 

  El-
förbruknin
gen i 
kommune
ns 
fastigheter 

 Kommunstyrelsen 
arbetar med ett 
uppnå ett 
ständigt miljötänk 
och har blandat 
initierat 
automatisk 
släckning av 
belysning i 
kommunhuset, 
inväntar LEKO för 
besked om när 
detta genomförs 

2 796 
MVh 

3 000 
MVh 

2 795 
MVh 

2.2.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 

företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 

entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 

verksamheter arbetar tillsammans. 

Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar Nuvärde 
Prog-
nos 

Mål-
värde 

Lekebergs 
kommun 
erbjuder 
goda 
förutsättni

I Lekebergs 
kommun 
finns ett 
bra 
näringslivs

 Antalet 
företag 
med mer 
än en 
anställd 

  249 249 fler 
än 
218 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar Nuvärde 
Prog-
nos 

Mål-
värde 

ngar för 
företagand
e, socialt 
företagand
e och 
företagset
ableringar. 

klimat och 
goda 
förutsättni
ngar för 
arbete 

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhe
t i 
kommune
n 

 Enligt UC är 242 
av de 967 
företagen 
aktiebolag i 
dagsläget. 

242 242 fler 
än 
213 

Antalet 
företag 
totalt i 
Lekebergs 
kommun 

 Arbete pågår för 
att initiera, 
stimulera och 
stärka aktiviteter 
för företagande i 
Lekeberg, ett 
arbete som är i 
behovsanalysfas. 
Dialog pågår 
mellan Lekebergs 
sparbank, 
Nyföretagarcentr
um och 
kommunen kring 
test av Nystarts-
Café under 
hösten. 

967 969 fler 
än 
974 

Arbetslösh
et 

  3,8% 4% 4,2% 

Ungdoms-
arbetslösh
et 

 Ungdomsarbetslö
sheten ligger i 
juni 2016 på 
9,5 %. För länet 
ligger denna siffra 
på 12,9 %, och för 
riket 11 % 

9,5% 13% 13% 

  Företagens 
bedömnin
g av 
kommune
ns service 

 Ett arbete kring 
kommunservice 
har initierats 
genom Business 
Region Örebro 
och ett internt 
möte har 
genomförts i syfte 
att utveckla den 
interna dialogen 
och arbetssätt. 
Arbetet fortsätter 
under hösten. 

71 71 72 
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Kommunf
ullmäktige
s mål 

Nämndmå
l 

 Indikator  Kommentar Nuvärde 
Prog-
nos 

Mål-
värde 

  Antalet 
sociala 
företag 

 Etableringsanalys 
är genomförd. 
Resultat av 
analysen kommer 
att presenteras i 
kommunlednings
gruppen i 
september. 

0 1 1 

  Ranking av 
kommune
ns 
företagskli
mat 
(svenskt 
näringsliv) 

 Ett arbete har 
initierats såväl 
internt som 
externt för att 
främja attityder 
kring företagande 
i Lekeberg. Fokus 
ligger på de 
påverkbara 
faktorerna som 
kommunservice 
och aktivt 
deltagande i 
framtagande av 
strategi och 
utbyggnadsplan 
för 
fiberutbyggnad, 

51 51 51 
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3 Verksamhetsberättelse 
Kommunledningen 

I juni månad avslutade Ewa Lindberg sin anställning som kommundirektör i Lekebergs 
kommun och Tomas Andersson är utsedd som tillförordnad kommundirektör. En 
organisationsförändring har gjort i och med att Arbetsmarknadsenheten har 
förändrats och blivit Arbetsmarknad- och integrationsenheten. 

Administrativa avdelningen 

Första halvåret har ett stort fokus har legat på samarbeten i Sydnärke. Projekt kring 
arkiv, växel, hemsida och Platina pågår och samarbeten fördjupas och utvecklas vilket 
stärker Lekebergs kommun både kring en ökad kvalitet mot medborgarna men också 
en minska sårbarhet. 

Kommunikation 

Under första delen av 2016 ett projekt kring uppgradering av publiceringsverktyget 
för kommunens webbplatser påbörjats. Med uppgraderingen kommer det skapas en 
gemensam hemsideplattform för Sydnärke kommunerna. Det öppnar också för en 
bättre samverkan och minskar sårbarheten för alla Sydnärke kommuner. Projektet 
beräknas bli klart under hösten. 

De grafiska riktlinjerna har reviderats och ger nu en större tydlighet när det kommer 
till utformning av broschyrer, affischer och övriga trycksaker. Med en tydlig grafisk 
profil samt de mallar som kommer att tas fram stärker kommunens varumärke och 
det blir tydligt för mottagarna var materialet/informationen kommer från. 

Facebook fortsätter växa som kommunikationsplattform och men arbetet fungerar 
bra och mycket positiva reaktioner från medborgarna har inkommit. Dock är det 
resurskrävande vilket till viss del påverkat annan verksamhet. Framåt tittar 
kommunen på att utöka närvaron i andra sociala medier. 

Den stora utmaningen framåt är kommunens intranät som är kraftigt eftersatt och 
just nu undersöks olika alternativ för att utveckla intranätet. 

Överlag så är det stort tryck från verksamheterna kring kommunikation och behovet 
av stöttning från kommunens kommunikatör är stor. 

Växel och reception 

En ny vikarie har introducerats och detta har minskat sårbarheten kraftigt. Under 
2016 har arbetet med att utvecklat samarbete med Sydnärke fortsatt. Växelpersonal 
från Askersund har bytt arbetsplats för en dag med Lekebergs personal för att skapa 
ett kunskapsutbyte. Mycket finns kvar att göra och arbetet mot ett mer 
serviceinriktat Information Lekeberg har en bit kvar. 

Nämndadministration och arkiv 

Under våren har en ärendehandbok färdigställts och ska under resterande del av 
2016 implementeras genom diverse utbildningar. Handbokens syfte är att skapa en 
enhetlighet i hanteringen av ärenden och underlätta för handläggare som enkelt kan 
hitta vad som gäller. 

Kommunfullmäktige har flyttats till Hidinge skola vilket har fungerat bra och lokalen 
har rustats för det med ny teknik. Under hösten kommer webbsändningar av 
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fullmäktige att prövas. 

Arbetet med arkiv och arkivering har varit en prioriterad fråga. En revidering av 
Arkivreglementet har gjorts och nu pågår arbetet med att uppdatera 
dokumenthanteringsplaner, vilka har varit eftersatta. 

Krisberedskap 

Ett antal övningar har hållits under första halvåret för att upprätthålla och bibehålla 
den nivå som skapades under 2015 års satsning på kommunens krisberedskap. 

Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. 
Detta innebär bland annat att Årsredovisningen 2015 är granskad och godkänd av 
kommunfullmäktige och att SCBs stora ekonomiska statistikinsamling 
"Räkenskapssammandraget 2015" är genomförd och granskad. 

Ekonomiavdelningen har dessutom tagit fram de ekonomiska 
budgetförutsättningarna för 2016 och under hösten fortsätter budgetarbetet både 
inför kommande året och planåren 2018-2019. Detta kräver extra resurser, då 
Lekebergs kommun står inför stora ekonomiska utmaningar framöver. 

Under perioden har avdelningen uppgraderat ekonomi- och fakturasystemen, då 
prestandan varit mycket dålig och gjort arbetet ineffektivt. Uppgraderingen var 
lyckad och kommer att främja effektiviteten främst inom kundfakturering. 

Projekt med att införa Swish till kommunen är genomfört och har fallit väl ut. Detta 
är dessutom ett steg till kontantfria verksamheter i Lekebergs kommun. 

Personalavdelningen 

Löneöversyn 2016 har genomförts med samtliga organisationer med undantag av 
Kommunal. Med Kommunal har förhandlingarna ajournerats i avvaktan på direktiv 
från centrala parter. Det föreligger olika syn på hur förhandlingsutrymmet ska 
beräknas. Löneöversynen har föregåtts av en lönekartläggning som visade på 
skillnader i lön som inte har kunnat förklaras att bero på annat än kön. 
Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att i löneöversynen prioritera dessa 
grupper. . 

Personalavdelningen har publicerat en digital chefshandbok. Syftet med 
chefshandboken är att ge kommunens chefer ett stöd i det personaladministrativa 
arbetet samt att ge en vägledning i arbetsrättsliga frågor samt i frågor som rör 
arbetsmiljöarbetet. 

Resultatet av den genomförda medarbetarundersökningen har presenterats för 
kommunledningsgruppen samt för kommunens chefer och de fackliga företrädarna. 
Ett arbete med att prioritera utvecklingsområden pågår. 

Under 2015 på börjades en introduktionsutbildning för nya chefer som ska löpa 
rullande årsvis. En andra omgång av utbildningen har påbörjats under 2016. 
Utbildningen omfattar 15 utbildningstillfällen löpande under hela året. 

Genom uppdrag från kommunledningsgruppen har en arbetsgrupp utarbetat ett 
underlag för arbeta vidare med kommunen som Attraktiv arbetsgivare. I 
arbetsgruppen ingår personalchef, fackliga representanter samt representanter från 
kultur- och bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 
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Bemanningsteamet har under första delen av året startat upp bemanningsarbetet 
inom vård- och omsorgsförvaltningen. Sedan hösten 2015 sköter Bemanningsteamet 
bemanningen inom kultur- och bildningsförvaltningen. Syftet med teamet är att ge 
förvaltningarna ett stöd och frigöra arbetstid för direkt arbete i verksamheterna. 

Arbetsmarknadsenheten 

Under våren har Projekt Samverkan (FINSAM finansierat projekt) påbörjat arbetet 
mot att hitta samverkansformer för organisationerna Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Örebro och Lekebergs kommun kring individer som är i 
behov av samverkan för att minska riskerna för att individer "hamnar mellan 
stolarna". Projektet heter "Vägvisaren" och projektet kommer fortgå även under 
2017 med medel för en projektledare. 

AME har under 2016 en projektfinansierad koordinator som arbetar som katalysator 
och kvalitetssäkrare för överenskommelsen med AF inom DUA. Enheten har skrivit en 
avsiktsförklaring tillsammans med IM gymnasiet för arbetet tillsammans inom det 
kommunala aktivitetsansvaret och de som riskerar att hoppa av gymnasiet. 

På Jobb- och Praktikcenter arbetar man just nu med att skapa ytor för individer med 
stora behov av anpassning av arbetsuppgifterna. Vattenparken är en sådan yta där 
individer får möjlighet att växa och utveckla sig utifrån sina förutsättningar. 

Feriepraktikens förberedelser startade upp i januari. Det var 74 sökande och de gör 
just nu sin feriepraktik. Nytt för i år är att alla har fått ansöka via offentliga jobb. 

Under våren har ett arbete skett kring en ny organisation där arbetsmarknadsfrågor 
och integration kommer samlas under ett gemensamt paraply, Arbetsmarknad- och 
Integrationsenheten (AMI). Denna organisation kommer verkställas fr.o.m. 1/8 2016. 

Folkhälsoenheten 

I fyra av fem kommuner har det hållits kommundialoger kring föräldraskapsstöd i 
samverkan med Länsstyrelsen och Region Örebro län. Ett projekt med fokus på ungas 
delaktighet i ANDT-prevention, Fråga dom som vet, har startats upp. En ansökan till 
MUCF för medel i syfte att starta upp ett gemensamt ungdomsråd i Sydnärke har 
skrivits, med Sydnärke utbildningsförbund som uppdragsgivare. 

Ett arbete för en mer jämställd idrott har initierats av Ölif/SISU. Ett uppföljande 
äldreseminarium kring Att främja äldres psykiska hälsa hölls i februari. Planering 
inför Fallkampanjsvecka/Seniorfestival till hösten pågår. Folkhälsokonferensen Lika 
för alla? med fokus på social hållbarhet arrangerades i maj. 

Folkhälsoteamet har fått i uppdrag att samordna framtagandet av en handlingsplan 
för Psykisk hälsa i Sydnärke enligt en överenskommelse mellan staten och SKL. 

I de fem medlemskommunerna pågår olika projekt där folkhälsoenheten är 
involverad 

Teknik och serviceverksamheten 

Verksamheten inom avdelningens ansvar har under prognostiden i huvudsak kunnat 
genomföras enligt plan. Den del av verksamheten som verkar mot övriga delar inom 
kommunen har fungerat väl i relation till tillgängliga resurser. Den under året 
genomförda organisationsförändringen, med bildandet av Lokalvårdsenhet och 
Serviceenhet, fungerar väl och bedöms ge mycket god effekt i det framtida arbetet. 
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Måltidsenheten utvecklas positivt och strävar framåt. Det visas i enkäterna som är 
utskickade till barnomsorgen och äldreomsorgen. Måltidsenheten fick in mycket 
positiva svar och önskemål som måltidenheten tar med sig och arbetar vidare med i 
sin utveckling. Livsmedelsupphandling är i full gång. Klart är att Berga gård i Fjugesta 
ska leverera KRAV ägg till tillagningsköken. 

Avdelningens externa verksamhet har drabbats av en del utmaningar, bland annat så 
har arbetet med Sveagatan i Fjugesta kraftigt försenats. När det gäller infrastruktur 
(gator, vägar, gångstråk, cykelbanor och belysning) i kommunens tätorter, främst i 
Hidinge-Lanna, så kvarstår behov att lösa från tidigare års exploatering. 

Arbetet med infrastrukturen i Fjugesta södra fortgår enligt plan. Uppgiften att 
anlägga en ny pendlarparkering i Brotorp-/Brånstakorset upphandlas och genomförs 
under hösten/vintern 2016. Avdelningen förstärks med en ny va-ingenjör från 
september månad vilket ökar förmågan att hantera aktuella och kommande 
infrastrukturprojekt. 

Avdelningen deltar även i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för v 204, projektet för 
ökad trafiksäkerhet vid busshållplatser längs v 204 samt dialogen om övertagande av 
vägområde i Hidinge-Lanna. Resultaten från detta bedöms vara klart under hösten. 

VA-verksamheten 

De två stora va-projekten, Örebrovattenledningen och Kvistbro-Gropen, är 
försenade. Arbetet med att färdigställa va-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen 
bedöms dock vara klart senast v 38. I samband med detta genomförs 
underhållsarbeten på vattenledningen mellan Fjugesta och Gropen. 

När det gäller Örebrovatten-projektet så är fortfarande planen att upphandling ska 
kunna genomföras under hösten. Upphandlingen görs tillsammans med Örebro 
kommun. 

Arbetet med det beslutade VA-verksamhetsområdet Vretavägen bedöms starta 
under hösten. Utredning om avloppsreningsverkets kapacitet samt förstudie 
avseende dagvattenhantering i N Fjugesta genomförs under året. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Lekebergs kommun arbetar aktivt för att kunna bidra till genomförande av 
fiberutbyggnad på landsbygden i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål 
(om ökad tillgång till fiber). 

Utvecklingen av fiberutbyggnad i Lekebergs kommun är positiv. En kraftig ökning har 
skett sedan 2013 (4 % på glesbygden) till att 23 % har tillgång till bredband via fiber 
2015. I tätbebyggt område har idag 73,1% tillgång till fiber vilket innebär en total på 
ca 45 % för både tätort och glesbygd. Målet kommer sannolikt att överstigas under 
2016 till ca 49 %. Ansökan har gjorts under våren och klartecken för beviljande av 
medel (stödberättigade kostnader 9,750 000 miljoner) för utbyggnad av fiber till 
Lekebergs kommun vilket innebär en utbyggnad av fiber inom sju områden. 

Dialog och samverkan kring nyföretagande fortlöper i Lekeberg. 
Samverkansaktörerna Nyföretagarcentrum, Lekebergs ekonomi, Lekebergs sparbank 
och Lekebergs kommun testar ett nytt koncept av mötesarenor för personer som vill 
starta eget genom ett Café Starta och driva eget i september. 

Destinationsutvecklingsarbetet har fortlöpt hela sommaren genom att samtliga 
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InfoPoints i kommunen löpande och regelbundet fått utskick av material i syfte att 
marknadsföra kommunens besöksmål samt hålla alla InfoPoints à jour med 
kommunens attraktiva besöksmål och händelser. Ett arbete som syftar till att 
utveckla destination Lekeberg som attraktivt besöksmål. En översyn har gjorts av 
kommunens infartstavlor och nu tas nya kartor fram i syfte att fräscha upp 
infartstavlor och öka attraktiviteten. En ny Lekebergs-karta har också tagits fram och 
distribuerats till samtliga InfoPoints. 

Ett antal etableringsförfrågningar har inkommit, flera markköp har ägt rum och 
utvecklingen kring detta arbete pågår. Positiv efterfrågan som på sikt kommer 
rendera ett behov av mer industrimark då kommunen snart inte har någon mark kvar 
till försäljning. 
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4 Ekonomiskt läge 
Helårsprognos totalt Kommunstyrelsen = överskott om 3 046 tkr. 

Prognos exkl. kommunens oförutsedda = överskott om 570 tkr 

 

1.1 Kommunledningen 

Helårsprognos = inkl oförutsedda överskott med 2 176 tkr, exkl oförutsedda 
underskott med 300 tkr. 

Kommunens budgeterade lönepott (5 752 tkr) beräknas användas fullt ut under året. 
När det gäller kommunens budget för oförutsedda kostnader (2 476 tkr), så har inga 
beslut hittills fattats om dessa och därmed prognostiseras dessa ge ett överskott. 

Näringsliv- och utveckling prognostiserar ett underskott med 300 tkr då kostnaderna 
för Sannabadet troligen blir högre gällande drift och underhåll. 

1.2 Administrativa avdelningen 

Helårsprognos = underskott om 80 tkr 

Administrativa avdelningen prognostiserar underskott med 80 tkr, då Holdingbolaget 
har lönekostnader för VD som överstiger budgeten.  Avdelningen flaggar även för att 
kostnaderna för arvoden för bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
ser ut att överstiga budget, men är inget som tas med i prognosen. 

Avdelningen ser också att medlen som är avsatta för underhåll av befintliga system är 
i minsta laget och det riskerar på sikt att leda till att underhållet blir eftersatt eller att 
annan verksamhet får prioriteras ned. 

1.3 Ekonomiavdelningen 

Helårsprognos = underskott om 200 tkr 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott om 200 tkr. Detta till följd av att 
färdtjänstresorna ökat markant och helårsprognosen landar på ett underskott om 
minst 300 tkr. Däremot kommer försäkringspremierna att lämna ett överskott om 
100 tkr. 

Som redovisades i prognos 1, så har ett överskott funnits under Sydnärkes 
Miljönämnd, men detta är avsatta till kompetensväxling inom ToS 2016. 

1.4 Teknik- och serviceavdelningen 

Helårsprognosen = överskott med 1 150 tkr 

Teknik och Serviceavdelningen prognostiserar ett underskott på 150 tkr, då 
kostnaden gällande Vätternvatten överstiger budgeten. 

Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott med 500 tkr. Anledningen är att 
en ny upphandling gällande måltidstransporter förbättrar resultatet med 60 tkr. 
Intäkterna prognostiseras ca 240 tkr högre då intäkter för nyanländas mat tillkommit 
samt att ett lönebidrag sänker kostnaderna med 200 tkr. Livsmedelskostnaden ligger 
under riktpunkt i perioden, vilket är mycket positivt. Målet andelen ekologisk mat har 
sänkts något i perioden för att kunna hålla budgeten. En osäkerhet finns runt 
livsmedelspriserna, då ny upphandling pågår och i nuläget ej är klar. 
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Fordonsförvaltningen prognostiserar ett underskott med 400 tkr då kostnaderna för 
reparationer är höga i perioden och räknar gå över budget med 100 tkr. Resterande 
del av underskottet gäller högre leasingavgifter, som redan förra året (2015) var 
högre än budget, då kommunen bytte ut gamla ägda bilar till leasingbilar och fyra nya 
elbilar för att uppfylla miljömålet. 

Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 1 200 tkr då kapitalkostnaderna är 
lägre i år och beror på att vissa investeringsprojekt överförs till 2017 och ej hinner 
slutföras i år. 

1.6 Personalavdelningen 

Helårsprognos enligt budget 

1.7 VA-verksamheten 

Helårsprognos = överskott 1 400 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 400 tkr, då 
kapitalkostnaderna är lägre i år och beror på att vissa investeringsprojekt överförs till 
2017 på grund av att de ej hinner slutföras i år. Nämnas kan dock att investeringen 
gällande Kvisbro går över budget och genererar en högre kapitalkostnad. 

Ekonomiskt resultat 

 Budget 
Utfall 

160930 
Årsprognos Avvikelse 

Kommunledning 12 837 21 488 10 661 2 176 

Administrativa avdelningen 11 648 8 306 11 728 -80 

Ekonomiavdelningen 17 387 13 109 17 587 -200 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

25 473 16 849 24 323 1 150 

Personalavdelningen 7 442 4 105 7442 0 

     

     

 74 787 63 857 71 741 3046 

  

 Budget Utfall 160731 Årsprognos Avvikelse 

     

VA-
verksamheten 

2 060 62 660 1 400 
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §154

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§154 - Prognosrapport 3, 2016, för kommunstyrelsen (KS 16-547)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 3 som innehåller en beskrivning över 
verksamhetens arbete, nuläge och ekonomiskt prognos för helåret.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3, 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Prognosrapport 3 - 2016 (Kommunstyrelsen) - (36237)
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kommunalskatt 2017
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-549

Skattesats för allmän kommunalskatt 2017
   

Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt 
kommunallagen 8 kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads 
utgång och beslutas av kommunfullmäktige innan november månads utgång. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 1:00 kronor 2017. 
Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

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

Skattesatsen för 2016 uppgår till 21:43 kronor per beskattningsbar 
hundrakronorssedel och föreslås höjas med 1:00 kronor till 22:43 kronor 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per 
skattekrona.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§159 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 (KS 16-549)
Ärendebeskrivning
Fastställande av 2017 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 kapitlet 6§, 
föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av kommunfullmäktige 
innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att skattesatsen höjs med 
1:00 kronor 2017. Skattesatsen 2016 är 21:43 kronor och blir således 22:43 kronor.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kjell Edlund (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Frivillig resursgrupp (FRG) i 
Lekebergs kommun
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Tjänsteskrivelse 2016-09-22 1 (2)

Dnr: KS 16-454

Frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs kommun

   

Ärendebeskrivning
I syfte att öka beredskapen och förmågan att hantera olika typer av större olyckor, 
samhällsstörningar och katastrofer bör kommunen organisera en Frivillig 
Resursgrupp (FRG). Detta gör genom rekrytering och utbildning av frivillig personal 
boende i kommunen. Uppsättandet av en FRG genomförs i samverkan med 
Civilförsvarsförbundet i Örebro Län.

1 Bakgrund
Sedan beslut om avveckling av civilförsvaret som en del av nationens totalförsvar har 
beredskapen att möta olika typer av samhällsstörningar kraftigt minskat, och i vissa 
fall helt försvunnit.

Som en ersättning för det tidigare Civilförsvaret har organiserandet av Frivilliga 
resursgrupper blivit en lösning för en stor mängd kommuner. Efter den stora 
skogsbranden i Västmanland 2014 och de stora flyktingströmmarna under 2015 har 
man kunnat se vilken resurs de frivilliga kan skapa. Detta påtalas i SKL 
informationsbrev avseende Frivilliga Resursgrupper (KS 16-455).

Se mer information om FRG i den bilagda informationsfoldern.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Genom att upprätta en frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs kommun skulle 
kommunen kunna höja beredskapen och öka förmågan att bemöta olika typer av 
samhällsstörningar. 

I en liten kommun som Lekeberg, där den ordinarie organisationen är mycket 
begränsad, bedöms en frivillig resurs vara särskilt välkommen och nödvändig. En 
organiserad frivilligresurs enligt FRG-modellen bedöms ge positiva effekter för såväl 
folkhälsa som en hållbar samhällsutveckling.

I kommunen finns sannolikt en tillräcklig bas för att hitta frivilliga som vill och har 
förmågan att vara med i FRG. Arbetet med att marknadsföra, rekrytera och utbilda 
frivillig personal till en FRG genomförs med stöd av Civilförsvarsförbundet i Örebro 
Län. Kommunen ansvarar därefter för att organisera en FRG.

En FRG i Lekeberg kommer även att kunna vara en del i ett kommunövergripande och 
regionalt system för ökad beredskap och förmåga att möta eventuella 
samhällsstörningar.
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Tjänsteskrivelse 2016-09-22 2 (2)

Dnr: KS 16-454

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Staten finansierar grund- och fortbildning av en FRG-ansvarig, FRG-ledare samt 
grundutbildning av FRG-medlemmar. Kommunen svarar för utrustning av FRG. 
Personlig utrustning består av väst och id-bricka. Kommunen svarar också för 
ersättning till FRG-medlemmarna när de kallas in för arbetsuppgifter. Ersättning kan 
även omfatta övningar som kommunen anordnar för FRG. Ersättning utgår enligt RIB-
avtalet vilket enligt nivån gällande 2016 innebär ersättning med 156 kr/tjänstgörande 
timma för respektive person.

Utöver kostnaden för eventuella insatser och särskilda övningar föreslås att 
kommunen bidrar med ett årligt verksamhetsbidrag till FRG med ett belopp 
motsvarande 2 kr/kommuninvånare (detta upplägg används bl a av Askersunds 
kommun). Bidraget finansierar då årlig utbildning/övningar och viss material. 
Beloppet faktureras årligen från Civilförsvarsförbundet till kommunen.

3 Slutsats
För att höja beredskapen och förmågan att hantera olika former av större olyckor, 
samhällsstörningar och katastrofer bör kommunen organisera en FRG.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att organisera en Frivillig 
Resursgrupp i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson     Mats Turesson Jessica Kärrlander
T f Kommundirektör Teknisk chef         Säkerhetssamordnare
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §155

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§155 - Frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs kommun (KS 16-
454)
Ärendebeskrivning
I syfte att öka beredskapen och förmågan att hantera olika typer av större olyckor, 
samhällsstörningar och katastrofer bör kommunen organisera en Frivillig Resursgrupp (FRG). Detta 
gör genom rekrytering och utbildning av frivillig personal boende i kommunen. Uppsättandet av en 
FRG genomförs i samverkan med Civilförsvarsförbundet i Örebro Län.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger kommundirektören uppdraget att organisera en Frivillig Resursgrupp i 
Lekebergs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (2)

Dnr: KS 16-495

Försäljning av del av fastigheten Fjugesta 3:190
   

Ärendebeskrivning
Skillen AB önskar förvärva del av Fjugesta 3:190 i syfte att iordningsställa bättre 
parkering samt efter erhållet bygglov uppföra carport på del av området. Som villkor i 
försäljningen förbinds Skillen AB att hålla nuvarande gång- och cykelstråk över 
fastigheten fortsatt tillgängligt.

1 Bakgrund
Fastighetsägaren, Skillen AB, till den angränsande fastigheten Fjugesta 47:16 har till 
kommunen framställt önskemål om att förvärva del av fastigheten Fjugesta 3:190. 
Fjugesta 3:190 består av huvuddel grusplan/grusväg och fungerar idag som uppfart 
och parkering för boende på fastigheten Fjugesta 47:16.

Fjugesta 3:190 är en del av Ö Långgatans förlängning söder om skogsdungen belägen 
mellan fastigheterna Fjugesta 3:192 och Fjugesta 3:193. Ö Långgatan sträcker sig som 
allmän gata betraktad mellan Fjugesta Letstig och en bit norr om Bergsgatan. Den del 
av Ö Långgatan som ligger omedelbart söder om Fjugesta Letstig är sedan 2011 
förvärvad av fastighetsägaren till Fjugesta 27:2 (Macken) och kommer genom ny 
detaljplan att införlivas i denna stamfastighet.

Del av Fjugesta 3:190 = enl ”Bilaga: Kartskiss 3:190 KS 16-495”

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Skillen AB önskar förvärva del av Fjugesta 3:190 i syfte att iordningsställa bättre 
parkering samt efter erhållet bygglov uppföra carport på del av området. Som villkor i 
försäljningen förbinds Skillen AB att hålla nuvarande gång- och cykelstråk över 
fastigheten fortsatt tillgängligt.

Genom en försäljning av fastigheten övertar nya fastighetsägaren ansvaret för 
väghållning av fastigheten såväl under sommar som vinter. Köparen är väl förtrogen 
med nu gällande servitut för fastigheten och de eventuella begränsningar de medför 
avseende nyttjande.

Försäljning av fastigheten bidrar till att fastigheten förskönas och att skötsel av 
densamma får en ökad kvalité samtidigt som tillgängligheten för 
kommunmedborgarna bibehålls.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Den berörda delen av fastigheten Fjugesta 3:190 säljs till kvadratmeterpris enligt 
taxan för industrimark i Lekebergs kommun.
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Dnr: KS 16-495

3 Slutsats
Del av Fjugesta 3:190 kan försäljas enligt av Skillen AB framlagt önskemål. Att 
fastigheten övergår i annan än kommunens ägo får positiva konsekvenser för 
områdets utveckling. Den tillgänglighet genom fastigheten som kommunen ställer 
som krav begränsas inte av en försäljning. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 3:190 till 
Skillen AB enligt taxan för industrimark i Lekeberg.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Mats Turesson
T f Kommundirektör Teknisk chef
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§156 - Försäljning av del av fastigheten Fjugesta 3:190 (KS 16-
495)
Ärendebeskrivning
Skillen AB önskar förvärva del av Fjugesta 3:190 i syfte att iordningsställa bättre parkering samt efter 
erhållet bygglov uppföra carport på del av området. Som villkor i försäljningen förbinds Skillen AB att 
hålla nuvarande gång- och cykelstråk över fastigheten fortsatt tillgängligt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att sälja del av Fjugesta 3:190 till Skillen AB enligt 
taxan för industrimark i Lekeberg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (2)

Dnr: KS 15-790

Tjänsteskrivelse – Detaljplaneändring Sälven 1:35

   

Ärendebeskrivning
En hemställan har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny 
detaljplan på fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Sökanden som är Belidean 
fastigheter AB önskar att den befintliga detaljplanen för Sälven 1:35 ändras så att 
andra bebyggelseutformningar tillåts.

Detaljplaneprocess för upprättande av ny detaljplan har sedan tidigare inletts (KS 
§28/2016). Det har nu visat sig att en detaljplaneändring är mer lämplig än 
upprättandet av en ny detaljplan. För att göra en detaljplaneändring krävs att 
föregående planprocess avslutas och att det tas ett nytt beslut om ändring av 
detaljplan på fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

1 Bakgrund

En ansökan om planändring för Sälven 1:35 i Lekebergs kommun har inkommit. 
Planbeskedet avser bostadsändamål. Sökanden önskar att gällande detaljplan i 
området ändras för att möjliggöra för annan bebyggelseutformning. Sökanden vill att 
detaljplanen ändras så att den tillåter två våningar tillskillnad från i dagsläget då 
detaljplanen medger en våning. Vidare vill sökanden även att en ny detaljplan i 
området ska öppna upp för möjligheten att bygga parhus vilket hindras genom 
planbestämmelsen om friliggande hus i befintlig plan. 

Sälven 1:35 omfattas alltså av en detaljplan som täcker en stor del av fastigheten, 
detaljplanen möjliggör för bostäder. Området avgränsar även till detaljplan för del av 
Vreta 2:11 som möjliggör för bostäder, handel och skola. Detaljplanen för Vreta 2:11 
omfattar den del av Lannas golfbana som idag avgränsar till Sälven 1:35. Sedan 
tidigare finns områdesbestämmelser för golfbanan i Lanna, detaljplan för del av Vreta 
2:11 ersätter visserligen dessa i området som gränsar till Sälven 1:35.

Det aktuella området berör riksintresset för naturvård i form av Latorpsplatån. 
Värden som ligger till grund för riksintresset är att det utgörs av ett odlingslandskap 
med lång kontinuitet, naturbetesmarker och ädellövskog samt en berggrund med 
kalksten och alunskiffer. 

Vatten- och avloppsledningar finns i närheten och kan anslutas till det aktuella 
planområdet.

El- och teleledningar finns i närheten och kan anslutas till området. 
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Dnr: KS 15-790

Vid detaljplaneändring ställs inte samma krav på att lämplighetsbedömma marken 
som när en ny detaljplan upprättas. Detta innebär att en ändring av detaljplanen är 
en enklare process att genomdriva än om det upprättas en ny detaljplan.

2 Analys

2.1 Genomsyrande perspektiv
Beskrivning av konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, 
mångfald och integration. Hänsyn ska alltid tas till dessa perspektiv. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Planarbetet bekostas i sin helhet av den sökande.

3 Slutsats
Byggförvaltningen bedömer att det är lämpligt att det upprättas en 
detaljplaneändring för fastighet Sälven 1:35.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
1. Upphäver kommunstyrelsens beslut §28/2016 om att upprätta ny detaljplan för 
fastighet Sälven 1:35
2. Upprättar ändring av detaljplan för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Jonas Kinell
Tf Kommundirektör Sydnärke byggförvaltning
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §157

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§157 - Detaljplaneändring Sälven 1:35 (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
En hemställan har inkommit med ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan på 
fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Sökanden som är Belidean fastigheter AB önskar att den 
befintliga detaljplanen för Sälven 1:35 ändras så att andra bebyggelseutformningar tillåts. 
Detaljplaneprocess för upprättande av ny detaljplan har sedan tidigare inletts (KS §28/2016). Det har 
nu visat sig att en detaljplaneändring är mer lämplig än upprättandet av en ny detaljplan. För att göra 
en detaljplaneändring krävs att föregående planprocess avslutas och att det tas ett nytt beslut om 
ändring av detaljplan på fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Upphäver kommunstyrelsens beslut §28/2016 om att upprätta ny detaljplan för fastighet Sälven 
1:35

2. Upprättar ändring av detaljplan för fastighet Sälven 1:35 i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-447

Tjänsteskrivelse – Informationssäkerhetspolicy
   

Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som 
avser hantering av verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål 
och inriktning för informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn och 
riktlinjer styr kommunens informationssäkerhetsarbete.

Kommunens tidigare informationssäkerhetspolicy är inaktuell och behöver ersättas, 
delvis för att det nu finns en gemensam it-förvaltning i Sydnärke som gör att den 
tidigare inte är aktuell. 

1 Bakgrund
Med anledning av den gemensamma IT-nämnden i Sydnärke och den gemensamma 
förvaltningen behöver informationssäkerhetspolicyn ersättas. Den nuvarande har 
också funnits ett tag och en del i den är inaktuellt. Förslaget till ny policy är 
framtagen tillsammans med Askersunds-, Hallsbergs-, Laxå och Lekebergs kommun 
samt Sydnärkes IT-förvaltning. Policyn är också framtagen med stöd av MSB 
(myndigheten för skydd och beredskap), 

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö 
och hållbarhet, mångfald och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Kortsiktigt kommer inte policyn att ha några ekonomiska konsekvenser men på sikt 
kan det krävas investeringar för att kunna upprätthålla en hög informationssäkerhet.  

3 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att policyn antas. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Informationssäkerhetspolicy för Lekebergs kommun som där 
med ersätter den tidigare informationssäkerhetspolicyn, dnr KS 14-28. 

LEKEBERGS KOMMUN

Tomas Andersson Gustav Olofsson
tf kommundirektör Administrativ chef
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>Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 16-447 Regler

Informationssäkerhetspolicy
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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

1 Informationssäkerhetspolicy 3

1.1 Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet .................................................3

2 Allmänt om informationssäkerhet 3

3 Syfte med kommunens informationssäkerhetsarbete 4

4 Roller och ansvar 4
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1 Informationssäkerhetspolicy
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som 
avser hantering av verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål 
och inriktning för informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn och 
riktlinjer styr kommunens informationssäkerhetsarbete.

Policyn är framtagen tillsammans av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs 
kommun som också har en gemensam IT-nämnd och förvaltning och eventuella 
förändringar av denna policy ska ske i samråd. 

1.1 Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet
Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för 
informationssäkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i regler för 
informationssäkerhet.

Informationssäkerhetsreglerna beslutas av kommundirektören/kommunchefen i 
samråd med Sydnärkes IT-chef. 

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetsregler Rutiner och instruktioner

2 Allmänt om informationssäkerhet
Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en 
viktig del i kommunens arbete. 

Utgångspunkter i kommunens arbete med informationssäkerhet är framförallt: 

 lagar, förordningar och föreskrifter 
 kommunens egna krav 
 avtal 

Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt 
eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer.  

Informationssäkerheten omfattar kommunens informationstillgångar utan undantag. 
Med informationssäkerhet avses att säkerställa informationens: 

 Riktighet – att information inte kan förändras vare sig av obehöriga, av 
misstag eller på grund av funktionsstörning. Informationen ska vara 
tillförlitlig, korrekt och fullständig 

 Sekretess – att innehållet i dokument, information och handlingar inte görs 
tillgängliga eller avslöjas för obehörig. 

 Spårbarhet – att i efterhand entydigt kunna härleda specifika aktiviteter eller 
händelser till ett identifierat objekt, användare, skrivare, dator eller 
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system/program. Det ska gå att se vem som tagit del av informationen, vilka 
förändringar som har skett och av vem dessa har utförts. 

 Tillgänglighet – att information och informationstillgångar kan utnyttjas efter 
behov, i förväntad utsträckning och inom önskad tid utifrån de krav som 
ställs på verksamheten. 

Informationssäkerhet är en integrerad del av kommunens verksamhet. Alla som 
hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla 
informationssäkerheten. Det är också ett ansvar för chefer på alla nivåer att aktivt 
verka för en positiv attityd till informationssäkerhetsarbetet. 

Var och en ska vara uppmärksam på och rapportera händelser som kan påverka 
säkerheten för kommunens informationstillgångar. 

Alla verksamheter inom kommunen omfattas av denna informationssäkerhetspolicy 
vilket medför att det inte finns utrymme att besluta om lokala regler som avviker från 
denna. 

Den som använder kommunens informationstillgångar på ett sätt som strider mot 
denna policy och tillhörande riktlinjer kan bli föremål för disciplinära, alternativt 
rättsliga, åtgärder.

3 Syfte med kommunens informationssäkerhetsarbete
Kommunens syfte med informationssäkerhetsarbetet är att: 

 Personal har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 
 Informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och 

stöd för medarbetare, samverkande partners och tredje man 
 Lagar, förordningar och föreskrifter är kända och följs 
 Ingångna avtal är kända och följs 
 Krishanteringsförmågan upprätthålls 
 Alla investeringar både i form av information samt teknisk utrustning har 

skydd i tillräcklig grad 
 Det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för 

extern och intern datakommunikation 
 Hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för 

verksamheten analyseras fortlöpande 
 Händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser 

förebyggs 

4 Roller och ansvar
Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhet. 

Kommundirektören/kommunchefen har ansvar för att informationssäkerhetsarbetet 
bedrivs i linje med den av kommunstyrelsen fastställda 
informationssäkerhetspolicyn.

Kommundirektörerna/kommuncheferna i Sydnärke fastställer, på delegation av 
kommunstyrelserna, kommunövergripande regler efter samråd med Sydnärkes IT-
chef.
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Kommundirektören/kommunchefen ansvarar för att objektsägare utses för 
respektive informationssystem. 

Objektsägare är ansvarig för säkerheten i sitt system. 

Sydnärkes IT-chef ansvarar för att tillse att driftsäkerheten överensstämmer med 
objektsägarens anvisningar 
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §158

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§158 - Informationssäkerhetspolicy (KS 16-447)
Ärendebeskrivning
Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av 
verksamhetens information. Policyn beskriver kommunens mål och inriktning för 
informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetspolicyn och riktlinjer styr kommunens 
informationssäkerhetsarbete. Kommunens tidigare informationssäkerhetspolicy är inaktuell och 
behöver ersättas, delvis för att det nu finns en gemensam it-förvaltning i Sydnärke som gör att den 
tidigare inte är aktuell.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Informationssäkerhetspolicy för Lekebergs kommun som där med ersätter 
den tidigare informationssäkerhetspolicyn, dnr KS 14-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Informationssäkerhetspolicy - (32917)
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (2)

Dnr: KS 16-143

Tjänsteskrivelse – Astma- och allergipolicy
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2015 att uppdra till kommundirektör 
att ta fram en kommunövergripande astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun. 

1 Bakgrund
Maritha Johansson (MP) lämnade den 24 april 2014 in en motion om att Lekebergs 
kommun borde anta en allergipolicy. Frågan utreddes av 
kommunstyrelseförvaltningen och underlag inhämtades från Sydnärkes miljönämnd 
och kultur- och bildningsnämnden. Förvaltningen såg inga hinder i att ta fram en 
allergipolicy. 

2 Analys
Förvaltningen har kontaktat åtta kommuner i närområdet för att se vilka kommuner 
som har en astma- och allergipolicy. Askersunds kommun har en allergipolicy för 
verksamheter i förskola och grundskola. Laxå kommun har en allergipolicy för 
förskola, skola, fritidshem, kultur och biblioteksverksamhet. Lindesbergs kommun har 
endast ett inriktningsbeslut där det står att vid kommunala arrangemang ska 
kommunen informera om att arrangemanget så långt det är möjligt är fritt från 
parfym-, rakvatten- och röklukt. Hällefors, Ljusnarsbergs, Karlskoga, Kumla och 
Örebro kommun har ingen astma- och allergipolicy. Ingen av de tillfrågade 
kommunerna har en kommunövergripande astma- och allergipolicy. 

Tillsammans med en utsedd tjänsteperson från varje avdelning inom 
kommunstyrelseförvaltningen samt en utsedd tjänsteperson från vård- och 
omsorgsnämnden samt från kultur- och bildningsnämnden har förslaget till ny astma- 
och allergipolicy tagits fram. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Den gemensamma astma- och allergipolicyn bör inverka positivt på miljön och vara 
till god hjälp för en hållbar utveckling inom kommunen. Även folkhälsan bör gagnas 
av den gemensamma policyn. Varken jämställdhet, integration eller mångfalt 
påverkas med en gemensam astma- och allergipolicy. För barn bör inga negativa 
konsekvenser uppkomma, snarare att barn med allergier får det lättare att vistas 
inom kommunens verksamhetslokaler. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Den gemensamma astma- och allergipolicyn genererar inga ekonomiska 
konsekvenser eftersom allt i policyn redan idag görs inom befintlig budget (ex. 
städning). 

3 Slutsats
För att göra kommunens verksamhetslokaler med tillgängliga för alla och för att 
verkställa kommunstyrelsens beslut från den 8 september 2015 bör 
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Dnr: KS 16-143

kommunstyrelsen anta den gemensamma astma- och allergipolicyn för Lekebergs 
kommun. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Gustav OlofssonAnna Nilsson
tf. kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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>Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 2016-XX-XX
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 16-143 Regler

Astma- och allergipolicy för 
Lekebergs kommun
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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

1 Inledning ................................................................................................................3

2 Lokaler ...................................................................................................................3

3 Städning .................................................................................................................3

4 Mat.........................................................................................................................4

5 Övrigt .....................................................................................................................4
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1 Inledning
Denna policy gäller för medarbetare, elever, barn inom förskolan samt 
förtroendevalda i Lekebergs kommun. Läs även Policy för rökfri arbetstid. 

2 Lokaler
 Vid kommunala arrangemang ska kommunen informera om att 

arrangemanget, så långt det är möjligt, ska vara fritt från 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

 Medarbetare/förtroendevalda/elever i kommunen ska i möjligaste mån 
undvika parfym och rakvatten när de vistas i kommunens 
verksamhetslokaler

 Medarbetare/förtroendevalda/elever/barn inom förskolan med pälsdjur i 
hemmet bör tänka på att inte umgås med djuren innan de går till 
kommunens verksamhetslokaler. Om så sker bör personen byta kläder 
innan hen lämnar hemmet.

 I vissa av kommunens verksamhetslokaler för vård- och omsorg tillåts 
pälsdjur och övriga husdjur att vistas. Se lokala rutiner för respektive 
verksamhetslokal inom vård- och omsorg.  

 Medarbetare/förtroendevalda/elever får inte besöka kommunens 
verksamhetslokaler i kläder som använts/används i stall

 Elever och medarbetare personal i skolan lämnar sina ytterkläder i 
kapprum eller klädskåp om möjlighet finns

 Inga doftande eller blommande växter ska finnas i kommunens 
verksamhetslokaler. Undvik även Benjaminfikus, gran och björkris på 
grund av stor risk för allergi

 Konstgjorda växter i kommunens verksamhetslokaler ska duschas 
regelbundet

 Medarbetare/förtroendevalda/elever ska undvika att förvara saker i 
öppna hyllor i kommunens verksamhetslokaler. Böcker och material bör 
så långt det är möjligt förvaras i skåp med stängda dörr. Material bör inte 
stå framme mer än tillfälligt

 Möbler och inredning som köps in till kommunens verksamhetslokaler 
ska vara anpassade för offentlig miljö. Inredningsmaterial ska avge så låg 
halt kemiska ämnen till omgivningen som möjligt (lågemitterande). Detta 
köps in från kommunens upphandlade företag för kontorsinredning. 

 Endast whiteboardtavlor med whiteboardpennor utan starkt 
lösningsmedel ska användas i verksamheterna.

3 Städning
 Städning sker enligt kommunens städprogram. Där tydliggörs 

verksamheternas eget ansvar när det gäller ordning och rengöring av sin 
utrustning och textilier

 Tvätt av textilier bör ske efter behov. Respektive chef ansvarar för att rutiner 
för detta tas fram
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 Medarbetare personal inom skolan ansvarar för att barn och elever 
informeras om städrutinerna och att rutiner beträffande ordningen i 
lokalerna, klassrummen efterlevs så att städning underlättas. (Endast fria 
ytor städas). Extra städning så kallad allergistädning sker vid behov.

4 Mat
 I Lekebergs kommun serveras inte jordnötter och nötter i skolrestaurangerna 

(hit räknas t.ex. hasselnöt, paranöt, valnöt, mandel). Motivet till detta är att 
på alla sätt undvika olyckstillbud med risk för svåra allergiska reaktioner 
(allergichock

 Lekebergs kommun serverar individuellt tillrättalagd kost enligt Rutin för 
specialkost

 Föräldrar till barn i skola och förskola ansvarar för att personal informeras 
om barnets allergi

5 Övrigt
 Medarbetare ansvarar för att förekommande dekaler, skyltar, information 

anslås i kommunens verksamhetslokaler. Kommunikatören ska kontaktas vid 
utformning av denna information. 
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §161

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§161 - Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun (KS 16-
143)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2015 att uppdra till kommundirektör att ta fram en 
kommunövergripande astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun - (29436)
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Dnr: KS 16-339

Tjänsteskrivelse – Handlingsplan för arbete med våld i 
nära relationer
   

Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera 
kommunens handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med 
anledning av Socialstyrelsens nya föreskrifter. 

Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, 
målgrupper och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga 
upptäckter och insatser samt beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta 
systematisk med området våld i nära relationer. 

Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för 
samverkan mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), 
samt officiella kontaktuppgifter

1 Bakgrund
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från socialtjänstens 
vuxenenhet och barn- och familjeenhet tillsammans med resurs från 
folkhälsoenheten och sakkunnig från samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns 
landsting på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden processat fram en handlingsplan för kommunens arbete med våld 
i nära relationer. 

Handlingsplanen är framtagen för att klargöra och skapa en tydlighet kring rutiner 
inom socialtjänsten men också gentemot och mellan andra kommunala och externa 
aktörer i kommunen för att säkerställa att den som utsätts för våld eller barn som 
upplevt våld i en nära relation samt våldsutövaren får hjälp och stöd efter behov och 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 25 maj att skicka handlingsplanen till 
kommunstyrelsen för antagande. Kultur- och bildningsnämnden beslutade 24 maj 
2016 att skicka handlingsplanen till kommunstyrelsen för antagande. 

2 Analys
Socialtjänsten i Lekebergs kommun har tidigare legat på två nämnder, vård- och 
omsorgsnämnden samt kultur- och bildningsnämnden. Från och med 1 juli 2016 är 
socialtjänsten sammanslagen och tillhör en nämnd: vård- och omsorgsnämnden. 

Enligt Lekebergs styrmodell (13KS231) ska planer antas av respektive nämnd. 

Mot denna bakgrund bör handlingsplanen antas av vård- och omsorgsnämnden.  
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Dnr: KS 16-339

2.1 Genomsyrande perspektiv
Inga konsekvenser för barn, folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald 
och integration. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser

3 Slutsats
Handlingsplanen bör till vård- och omsorgsnämnden för antagande. 

Förslag till beslut
Handlingsplanen återsänds till vård- och omsorgsnämnden för antagande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Tf Kommundirektör Administrativ chef Handläggare
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
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2 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer

Ett liv i trygghet, fritt från våld, är en mänsklig rättighet. Men utsatthet för våld är ett 
allvarligt folkhälsoproblem både internationellt och i Sverige och innebär allvarliga 
konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. 

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsgrupper. Målet att våld i nära 
relationer ska upphöra ingår i den nationella jämställdhetspolitiken då problemen 
grundar sig i ojämlik fördelning av makt. För att våld i nära relationer ska upphöra 
behövs förebyggande åtgärder på flera nivåer. Bland annat behövs mer kunskap och 
utbildning inom området för flera personalgrupper som möter våldsutsatta och barn 
som upplever våld. En mer systematisk samverkan mellan aktörer är en annan viktig 
insats.

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt hot för den våldsutsattas hälsa och trygghet. 
Personer som under sitt liv varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld har 
högre risk för både fysisk och psykisk ohälsa. 

Alla invånare ska ha likvärdig tillgång till skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet 
och behov, oavsett kön, etnicitet, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet.

2.1 Uppdraget
Under hösten 2014 har en arbetsgrupp med representanter från socialtjänstens 
vuxenenhet och barn- och familjeenhet tillsammans med resurs från 
folkhälsoenheten och sakkunnig från samhällsmedicinska enheten vid Örebro läns 
landsting på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden och kultur- och 
bildningsnämnden processat fram en handlingsplan för kommunens arbete med våld 
i nära relationer. 

2.2 Syfte och övergripande målsättning
Handlingsplanen är framtagen för att klargöra och skapa en tydlighet kring rutiner 
inom socialtjänsten men också gentemot och mellan andra kommunala och externa 
aktörer i kommunen för att säkerställa att den som utsätts för våld eller barn som 
upplevt våld i en nära relation samt våldsutövaren får hjälp och stöd efter behov och 
i enlighet med gällande lagstiftning. 

Det övergripande målet är att kommunens insatser ska vara kända, effektiva och 
anpassade till målgruppernas behov. Arbetet ska präglas av ett helhetsperspektiv där 
berörda myndigheter/organisationer och frivilligorganisationer samverkar och 
samordnar sina insatser så att individens behov sätts i centrum.
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2.3 Utgångspunkter
Inspektionen för vård och omsorg genomförde 2012 tillsyn av socialtjänstens arbete 
med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Resultatet från den aktuella 
tillsynen och de lärdomar detta gett har använts i arbetsgruppens arbete med 
handlingsplanen.

Utgångspunkter är socialtjänstlag (2001:453), föreskriften SOSFS 2014:4 Våld i nära 
relationer och Socialstyrelsens handbok Våld – en handbok om socialnämndens 
ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Dessutom har rapporten 
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga använts tillsammans med 
andra kommuners handlingsplaner som inspiration.

2.4 Definitioner
2.4.1 Våld eller andra övergrepp 

 ”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna 
handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra 
något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill”1.

 Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om psykiskt våld, fysiskt våld, 
försummelse, hot, tvång, kränkningar och sexualbrott. Våldet kan även vara 
materiellt, ekonomiskt eller latent. 

 Våldet syftar till att utöva makt och kontroll

2.4.2  Närstående 
 Med närstående avses att det finns en nära och förtroendefull relation 

mellan den våldsutsatta och den eller de personer som utövar våld. Det är 
vanligtvis en partner eller tidigare partner men kan även vara syskon eller 
vuxna barn. I fall med barn som våldsutsatta avses exempelvis barnets 
föräldrar, fosterföräldrar eller syskon. Bedömningen av vem som är 
närstående görs utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda 
fallet. 

2.4.3 Våldsutsatt 
 Barn och vuxna utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Det vanligaste scenariot är att den våldsutsatta är en kvinna och 
våldsutövaren är en man hon har en relation med. I enlighet med aktuell 
forskning och kunskap följer handlingsplanen rekommendationen att 
använda könsneutrala begrepp för att inkludera såväl våldsutsatta män i 
heterosexuella relationer och våld som förekommer i samkönade och HBTQ-
relationer. Även andra familje- eller släktrelationer kan innefattas i våld i nära 
relationer.

1 Isdal, Per. Meningen med våld, 2001
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2.4.4 Våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld – barn som 
upplever våld

 Barn under 18 år som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående. 

 Barn under 18 år som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot 
närstående. Med bevittna våld menas huvudsakligen att någon sett eller hört 
något hända 

 I begreppet barn som upplever våld inkluderas både våldsutsatta barn och 
barn som bevittnat våld, i handlingsplanen kommer denna term 
fortsättningsvis användas.

2.5 Målgrupper
Socialtjänstens arbete med hjälp och stöd i fråga om våld i nära relationer omfattar 
såväl våldsutsatta vuxna som barn som upplever våld samt våldsutövare. För att 
uppnå så effektiva åtgärder som möjligt med trygghet och säkerhet för våldsutsatta 
som mål behövs insatser anpassade till samtliga dessa målgrupper. 

2.5.1 Särskilt sårbara grupper
Behovet av hjälp och stöd ska utgå från individuella behov, dock kan vissa grupper 
vara särskilt sårbara och utsatta med behov som skiljer sig från andra grupper. Det 
kan handla om personer med missbruksproblematik, människor som utsatts eller 
riskerar utsättas för hedersrelaterat våld, personer med psykisk och/eller fysisk 
funktionsnedsättning. Även faktorer som ålder, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning, att hen tillhör en nationell minoritet eller har utländsk 
bakgrund kan ha betydelse för behovet av hjälp och stöd

2.6 Barnperspektiv
Det är viktigt att lyfta barnet eller den unges situation och hålla fokus på barn som 
lever i miljö där det förekommer våld. 
Att hålla kvar ett barnperspektiv kan ibland vara svårt men nödvändigt i 
handläggningen i ärenden med barn. 
När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant information. Ett barn ska ges 
möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Om barnet inte 
framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt 
klarläggas på annat sätt (Citat ur Handbok om socialtjänstens och hälso- och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer 2015).

Barnets rätt att uttrycka sina åsikter i saker som berör det personligen innebär 
enligt förarbetena att barnets inställning ska klargöras utan att barnet för den 
skull ställs inför svåra valsituationer (Citat ur Handbok om socialtjänstens och 
hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer 2015).

FN:s konvention om barnets rättigheter (artikel 3) handlar om att barnets bästa ska 
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn. Artikel 12 handlar om att 
varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
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2.6.1 Förskola/skola
All personal i förskola och skola har anmälningsskyldighet enligt SoL 14 kap 1 §. 
Anmälningsskyldigheten gäller vid misstanke om, eller oro för, att barn far illa. Det är 
socialtjänstens uppgift att utreda barnets situation. Se bifogad rutin. 
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2.7 Aktörer
Flera aktörer har ansvar för olika delar av insatser kring våldsutsatta personer och 
barn som upplever våld. Nedanstående listning av uppgifter är hämtade från 
Länsstyrelsen Värmlands handbok för regional samverkan, våld i nära relation. 

2.7.1 Socialtjänstens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i 
nära relation

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd och stöd
 Tillgodose barnets behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Ta ställning till om polisanmälan ska göras
 Samordna arbetet med andra myndigheter
 Stödja familjen som helhet under utredningstiden mer långsiktigt
 Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga och barnets behov av insatser

2.7.2 Socialtjänstens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer

 Inleda utredning
 Bedöma och tillgodose den våldsutsattas behov av omedelbart skydd och 

stöd
 Tillgodose den våldsutsattas behov av skydd och stöd mer långsiktigt
 Samordna och stödja den våldsutsatta i kontakter med andra myndigheter
 Hjälpa den våldsutsatta till skyddat boende och ekonomiskt bistånd vid 

behov
 Ge information om avlastning till anhöriga

2.7.3 Polisens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i nära 
relation

 Planera och genomföra förhör och andra utredningsåtgärder
 Samla bevismaterial
 Ha kontakt med socialtjänsten
 Initiera målsägandebiträde/särskild företrädare

2.7.4 Polisens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer
 Planera och genomföra förhör med målsägande, vittnen och misstänkt
 Samla bevismaterial
 Informera om processens gång
 Initiera målsägandebiträde
 Informera om andra stödverksamheter 
 Informera om olika möjligheter till skydd
 Bedöma risk för upprepat våld
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2.7.5 Åklagarens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer och ärenden där barn upplever våld i nära relation

 Vara förundersökningsledare, leda brottsutredningen, i samtliga 
brottsutredningar avseende våld mot barn

 Besluta vilka gärningar som ska utredas och ge direktiv till polisen om vilka 
utredningsåtgärder som ska vidtas såsom exempelvis rättsmedicinsk 
undersökning, rättsintyg, husrannsakan, förhör mm

 Fatta beslut om huruvida åtal ska väckas eller om förundersökningen ska 
läggas ned (när samtliga utredningsåtgärder är vidtagna)

 Väcka åtal i tingsrätten samt föra talan i rätten

2.7.6 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden där barn upplever våld

 Upptäcka och identifiera våld
 Anmäla till socialtjänsten
 Utreda barnets somatiska status samt bedöma förekomsten av skador och 

behovet av behandling
 Utreda och bedöma barnets psykiatriska symtom och eventuella ohälsa
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Bedöma och tillgodose barnets behov av krisbearbetning och 

psykoterapeutisk/psykologisk insats
 Bedöma och tillgodose föräldrars behov av krisbearbetning och annan 

behandling

2.7.7 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i 
ärenden med vuxna våldsutsatta personer

 Upptäcka och identifiera våld
 Medicinsk undersökning och vård
 Krisomhändertagande och bedömning av psykiska symtom samt behandling
 Dokumentera och utfärda intyg eller utlåtande
 Uppmuntra enskild till polisanmälan och vid grova brott överväga 

polisanmälan
 Anmälningsplikt – barn som far illa
 Riskbedömning (bedömning av patientens behov av skydd och säkerhet i 

samband med besöket, görs tillsammans med patienten)
 Ge stöd till kontakt med stödinsatser

2.7.8 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden där barn upplever våld
 Anmäla till socialtjänsten

2.7.9 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta 
personer 
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 Utreda eventuellt behov av behandlingsinsatser
 Motivera till behandling
 Göra en riskbedömning
 I samarbete med socialtjänsten utarbeta en handlingsplan
 Stödja våldsutsatta personer
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2.8 Våldets konsekvenser
Den som utsätts för våld i en nära relation kan drabbas av negativa fysiska, psykiska, 
sociala, ekonomiska och praktiska konsekvenser. De starka banden till den som 
utövar våldet kan göra det svårt att bryta mönster och söka hjälp. Våld i nära relation 
är sällan enstaka händelser utan ingår ofta i ett mönster av olika övergrepp. Utöver 
fysiskt våld, sexuellt våld och hot om våld kan övergreppen ha psykologiska, 
känslomässiga, sociala, ekonomiska och materiella dimensioner.

Vanliga symtom hos våldsutsatta kvinnor är kronisk värk, sömnsvårigheter, 
psykosomatiska symtom, ångestproblematik, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 
samt känslor av skuld och skam. Några konsekvenser som våld i nära relationer kan 
föra med sig för den utsatta är enligt socialstyrelsen2:

 Kort- och/eller långvariga psykiska besvär och psykisk ohälsa (depression och 
ångeststörningar kan vara reaktioner på våld)

 Problem med tilliten till sig själv och andra
 Isolering, om den våldsutsatta tvingas flytta till annan ort och får långt till 

släkt och vänner (exempelvis efter en separation)
 Försämrad förmåga att vara förälder då den som utsätts kan få svårt att 

skydda både sig själv och sina barn
 Fysiska skador
 Akuta bostadsproblem
 Dyrare levnadsomkostnader
 Skuldsatthet orsakat av den som utövat våldet
 Sjukskrivning

2.8.1 Konsekvenser för barn som bevittnat våld
Forskning visar att den mest skadliga formen av våld för ett barn är att uppleva 
pappas våld mot mamma. Det anses få större konsekvenser än att uppleva våld på 
gatan eller att själv bli utsatt för fysiskt våld. Då barnet bevittnar våld i familjen eller 
själv utsätts för våld aktiveras anknytningssystemet vilket leder till en hög stressnivå 
som barnet behöver få hjälp att reglera av sina omsorgspersoner. Då våldet pågår 
fungerar varken förövaren eller den våldsutsatta föräldern som en trygg bas vilket 
medför risk för otrygg anknytning. En hög stressnivå påverkar även hjärnans 
utveckling och kan leda till sämre impulskontroll, sämre mentalisering, försämrad 
språkutveckling, sämre förmåga att kunna hantera och reglera sina känslor samt 
lägre kognitiv förmåga.

2.8.2 Symtom hos barn som bevittnat våld
Barn som bevittnat våld löper större risk att utveckla aggressionsproblematik, 
depression, oro, ångest och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Barn som upplevt 
pappas våld mot mamma har även en ökad risk att själva bli utsatta för fysiskt och 
sexuellt våld. Det finns även risk för beteendemässiga problem såsom utåtagerande 
beteende och svag social kompetens. Barn som upplevt en förälders våld mot en 
annan förälder reagerar oftare än andra barn med aggression på konflikter, de är 

2 http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutsatta 2015-01-08
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också i större utsträckning än andra barn utsatta för mobbning och visar oftare 
grymhet mot djur. Vissa forskningsstudier har fokuserat de långsiktiga 
konsekvenserna för barnen. Det finns ett tydligt samband mellan att som barn 
uppleva en förälders våld mot den andra och psykologiska och sociala problem 
senare i livet såsom depression, traumasymtom och alkoholism.  Det finns även 
större risk för att utsättas för våld som vuxen i nära relationer för denna grupp barn 
än för barn som inte upplevt våld. 

Skyddande faktorer för barn som upplevt våld mot mamma är en positiv kontakt och 
starkt stöd av mamman är av central betydelse för det sätt som barnet hanterar 
upplevelsen på. Andra kända skyddande faktorer som trygg anknytning, god 
självkänsla och ett starkt nätverk kan ha försvunnit eller förminskats som en följd av 
våldet3.

2.8.3 Konsekvenser för förövaren
Symtom hos förövaren kan vara skuld- och skamkänslor som ibland kommer till 
uttryck som ett förnekande eller förminskning av våldshändelser samt anklagelser 
och förebråelser mot den våldsutsatta och eller barnen i familjen. Risk för fortsatt 
aggressionsproblematik och utövande av våld även i eventuellt nya relationer.

2.8.4 Praktiska och sociala beroenden komplicerar situationen
När våld begås av en närstående innebär det att det finns starka band och bindningar 
mellan den som utövar det och den som utsätts. Ekonomiska, praktiska och sociala 
band kan utgöra hinder för den utsatta att lämna relationen. Våldet utmärks också 
ofta av ett mönster av makt och kontroll. I många relationer där våld förekommer 
växlar det mellan perioder av våld och perioder utan våld, med ånger och försoning 
som komplicerar situationen ytterligare.

2.8.5 Vanligt med förnekelse
Den våldsutsatta kan dölja att de är utsatta för våld, för att de till exempel skäms 
eller känner skuld. Det kan därför vara svårt för omgivningen, såväl för anhöriga och 
vänner som för professionella, att bli medvetna om att en person är utsatt för våld. I 
relationer där det förekommer våld kan det hända att båda parter förnekar eller 
förringar våldet.

2.8.6 Vad hjälper?
 Kunskap om våld och hur man påverkas av våld (psykoedukativa insatser)
 Behandling som riktar sig till barn och våldsutsatta föräldrar parallellt
 Behandling av förövare
 Insatser som stärker en lyhörd och trygg föräldraförmåga
 Stöd/träning att känna igen och reglera känslor och beteenden
 Hantering av skam och skuldkänslor
 Att återskapa en livsberättelse

3 Stycket om våldets konsekvenser för barn är samlat från Almqvist, Kjerstin ”Våld i nära 
relationer ur ett barnperspektiv- att förstå, uppmärksamma och handla” Karlstad universitet 
2014 samt Socialstyrelsens rapport ”När mamma blir slagen – Att hjälpa barn som levt med 
våld i familjen”, 2005
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 Hantering av hämndkänslor och aggressiva fantasier
 Trygga och långvariga relationer
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2.9 Att uppmärksamma våld i nära relation
Tidig upptäckt är en viktig förutsättning för att kunna motverka våldets konsekvenser 
och omfattning. Vi vet att få personer spontant berättar om det våld de utsätts för, 
varför det behöver finnas kunskap om hur och när frågor om våld ska ställas. 

Det pågår mycket kunskaps- och metodutveckling inom området för att utveckla 
fråge- och bedömningsinstrument. Personal i kommunens verksamheter behöver 
fortsatt utbildas i takt med att metoder utvecklas för ändamålet. 

2.10 Kartläggning – Uppföljning
För att följa upp och utveckla arbetet med stöd till våldsutsatta personer, barn som 
upplever våld och våldsutövare är det viktigt att analysera om utbudet av 
stödinsatser motsvarar behoven hos målgrupperna. I Lekebergs kommun finns sedan 
ett par år möjlighet att i dokumentationssystemet markera ärenden som berör våld i 
nära relation. Som komplement till dessa ärenden kan officiell statistik och uppgifter 
från hälso- och sjukvården eller andra myndigheter och organisationer hämtas in.

2.11 Kompetensförsörjning
För att säkerställa att frågan om arbete med våld i nära relation inte blir beroende på 
enskilda handläggare behöver en samverkansgrupp för våld i nära relation inrättas. I 
gruppen behöver både representanter för vuxenenheten och barn- och 
familjeenheten samt verksamhetsutvecklare för vård och omsorgsförvaltningen ingå 
tillsammans med folkhälsoresurs samt externa aktörer exempelvis representanter för 
vårdcentralen, polisen, och frivilligorganisationer. Samverkansgruppen planerar 
kompetensutvecklingsbehov och ser till att handlingsplanen och rutinerna 
kommuniceras till berörda aktörer. Samverkansgruppen har både ett förebyggande 
och ett åtgärdande perspektiv i sitt arbete.

Behov av kompetensutveckling inventeras och dokumenteras i åtgärdslista, se bilaga.

2.12 Kommunikationsplan
Samverkansgruppen tar också ansvar för hur kommunens hjälp och stöd till 
våldsutsatta, barn som upplever våld och våldsutövare ska spridas och bli känt för 
grupper och individer, barn och vuxna som är kommuninvånare. Även intern och 
extern kommunikation kring handlingsplanen definieras i gruppen. Se bilaga 
åtgärdslista.
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2.13 Bilagor
Rutiner Vuxenenheten

Rutiner samverkan Vuxenenheten och Barn- och familjeenheten

Rutiner Barn- och familjeenheten

Rutiner vid skyddad identitet 

Rutin förskola/skola

Kontaktuppgifter externt 
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Protokoll 2016-05-24

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§69 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i 
nära relationer (KUB 14-422)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper 
och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt 
beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer. 
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslut
Kultur- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplan för Lekebergs 
kommuns arbete med våld i nära relationer.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - 

(KUB 14-422-3)
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer - (23284)
 §148 KUB-AU Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - (KUB 

14-422-4)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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Protokoll 2016-05-25

Vård- och omsorgsnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Hanna Hansson (Folkhälsopedagog)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)
Henrik Westerling (Ställföreträdande förvaltningschef)

Protokollet innehåller paragraferna §41

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (FP)
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Barbro Göransson (C)  ersätter John Hägglöf (M) 
(vice ordförande)
Lennart M Pettersson (S)  ersätter Fredrik Steckl 
(SD)
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Protokoll 2016-05-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-05-25

Datum för överklagan 2016-05-30 till och med 2016-06-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§41 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i 
nära relationer (VON 14-165)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter. Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper 
och aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt 
beskriver hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer. 
Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplan för Lekebergs kommuns 
arbete med våld i nära relationer.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - 

(VON 14-165-3)
 §46 VONAU Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - (VON 

14-165-2)
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer - (32191)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Hanna Hansson, folkhälsopedagog
Ankica Lucic, IFO-chef
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §160

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§160 - Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer (KS 16-
339)
Ärendebeskrivning
Vuxenenheten och barn- och familjeenheten har fått i uppdrag att revidera kommunens 
handlingsplan och rutiner för arbete med våld i nära relationer med anledning av Socialstyrelsens nya 
föreskrifter.

Handlingsplanen innehåller syfte och övergripande målsättning, definitioner, målgrupper och 
aktörer. Den innefattar både förebyggande arbete till tidiga upptäckter och insatser samt beskriver 
hur kommunen kontinuerligt bör arbeta systematisk med området våld i nära relationer.

Förutom handlingsplanen har gruppen sammanställt rutiner för respektive enhet, för samverkan 
mellan enheterna och rutiner för särskilda situationer (skyddad identitet), samt officiella 
kontaktuppgifter

Förslag till beslut
Handlingsplanen återsänds till vård- och omsorgsnämnden för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer - (35863)
 VON §41/2016 Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - (KS 

16-339-2)
 KUB §69/2016 Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer - (KS 

16-339-1)
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Bakgrund 
Folkhälsoarbete och social hållbarhet 
 

Det övergripande målet med folkhälsopolitiken nationellt, regionalt och lokalt är att verka för 

en god och jämlik hälsa. Folkhälsa avser det allmänna hälsotillståndet i hela eller delar av 

befolkningen samt dess fördelning bland olika grupper eller geografiska områden. Arv, kön, 

ålder, utbildningslängd, funktionsförmåga, livsvillkor, miljöer samt levnadsvanor är exempel 

på faktorer som påverkar människors hälsa.  

 

Trots ett genomsnittligt förbättrat hälsoläge med ökande medellivslängd och utvecklad hälso- 

och sjukvård så är skillnaderna i hälsa mellan olika sociala grupper i samhället fortsatt stor. 

Flertalet av dessa faktorer går att påverka genom politiska beslut och ett systematiskt och 

målinriktat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Ansvaret för detta arbete delas 

mellan staten, kommuner, landsting, regioner, frivilligorganisationer och andra aktörer. Att 

minska dessa skillnader är ett mål i sig, men även ett medel för att skapa ett mer socialt 

hållbart samhälle. Begreppet hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som 

”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov”. I detta finns såväl ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner. 

Sammantaget är rörelsen för en ökad social hållbarhet och folkhälsoarbetet tätt förknippat och 

kräver övergripande strategier i politisk styrning och ledning.  

 

Tyngdpunkten i det lokala folkhälsoarbetet handlar om att rikta hälsofrämjande insatser mot 

en bred grupp, att stärka så kallade skyddsfaktorer. Detta för att folkhälsan påverkas i hög 

grad av stora gruppers relativt små förändringar. Det kan handla om att öka kunskap, skapa 

stödjande miljöer och främja hälsosamma levnadsvanor. 

 

Folkhälsoplan 
Under 2011 pågick ett arbete med en gemensam folkhälsoplan för länet. Resultatet blev 

”Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål- En god och jämlik hälsa i Örebro län 2012-

2015”. Planen belyser det folkhälsoarbete som prioriteras i Örebro län (numera Region 

Örebro län) under åren 2012-2015 för att stärka och främja länsinvånarnas hälsa. Som tillägg 

till folkhälsoplanen finns ett dokument med bestämningsfaktorer och indikatorer relaterade till 

målområden och länsmål. Planen har förlängts t.o.m. 2017.  

 

Folkhälsoavtal 
Ovan nämnda folkhälsoplan är ett grunddokument för de folkhälsoavtal som skrivits mellan 

Örebro läns landsting/Region Örebro län, länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund 

(ÖLIF) och Örebro läns bildningsförbund (ÖLBF). I södra Örebro län har ett folkhälsoavtal 

skrivits mellan Örebro läns landsting/Region Örebro län och kommunerna Askersund, 

Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg för åren 2012-2015. Av folkhälsoavtalen framgår 

kommunernas åtaganden, regionens åtaganden och gemensamma åtaganden. I 

avtalsskrivningen framgår att kommunerna ska använda samhällsplanering och kommunal 

verksamhet för att främja en jämlik hälsa i befolkningen. Det står också att kommunerna ska  
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ansvara för beskrivningen av befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor genom 

hälsokonsekvensbeskrivningar, välfärdsbokslut eller motsvarande. I avtalets åtaganden ingår  

 

även att varje kommun i Sydnärke ska utarbeta en handlingsplan med prioriteringar av lokala 

folkhälsoinsatser, i detta dokument kallat lokala folkhälsoplaner.  

Avtalet har förlängts t.o.m. april 2017 med vissa justeringar gällande bland annat 

samverkansorganisation.  

 

Utgångspunkter 
Viktiga utgångspunkter för det gemensamma folkhälsoarbetet i länet är enligt avtalet att: 

 

 samverka för en god hälsoutveckling 

 angripa den ojämlika fördelningen av hälsa 

 verka för en god hälsa hos barn och ungdomar 

 verka för ett hälsosamt åldrande 

 stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

 

 

 

 
 

Figur 1 visar relationen mellan de för kommunerna i Sydnärke lokala folkhälsoplanerna och verksamhetsplan för 

folkhälsoteamet. Den yttre cirkeln visar den regionala folkhälsoplanens räckvidd och den inre cirkeln illustrerar 

folkhälsoteamets arbetsområde. 
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Samverkan på länsdelsnivå – Dialogforum och Specifika samverkansrådet 
Ett gemensamt åtagande utifrån folkhälsoavtalet gällande åren 2012-2015 är säkerställandet 

av att det finns en gemensam politisk dialog för utbyte av erfarenheter och uppföljning av 

regionala och lokala folkhälsomål. I och med förlängningen av avtalet hänvisades samverkan  

med Region Örebro län till ordinarie samverkansstruktur på länsnivå, d.v.s. det specifika 

samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård. I väntan på en struktur som ersätter 

Dialogforums samverkansfunktion på länsdelsnivå har ledamöterna beslutat att fortsätta 

dialogen mellan de fem Sydnärkekommunerna och övriga avtalsparter (Örebro läns 

idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund).  

 

Folkhälsoteamets verksamhetsplan  
Kommunernas lokala handlingsplaner för folkhälsa ligger till grund för verksamhetsplanen 

för Sydnärke folkhälsoteam. Verksamhetsplanen tas fram i Dialogforum och beslutas i 

kommunstyrelsen i folkhälsoteamets värdkommun Lekeberg.  

 

Folkhälsoteamet 
Som kunskaps- och metodstöd har kommunerna i Sydnärke ett folkhälsoteam bestående av tre 

tjänster, en folkhälsostrateg och två folkhälsopedagoger. Till teamet är också en barn- och 

ungdomsutredare från enheten för välfärd och folkhälsa på Region Örebro län och en 

folkhälsosamordnare från länsidrottsförbundet ÖLIF knutna. De kommunala tjänsterna och 

folkhälsoteamets insatser finansieras dels via avtalet, dels med en egen satsning från 

kommunerna som motsvarar bidraget från Region Örebro län. Fler personella resurser kan 

ingå i folkhälsoteamet beroende av extern finansiering.  

 

Folkhälsoteamet ska verka på lednings- och verksamhetsnivå. Detta innebär att det ska finnas 

folkhälsokompetent stöd till kommunernas ledningar såväl som till verksamheter såsom 

förskola, skola, familjecentraler, äldreomsorg och träffpunkter för äldre.  

 

Målgrupper och arenor för folkhälsoarbetet 
Målgrupper i folkhälsoavtalet är barn och unga samt äldre. Kommunala arenor för att nå barn 

och unga är framför allt förskola, skola, fritidsverksamhet och familjecentraler. 

Folkhälsoteamets arbete fokuserar på att ge stöd till professioner som möter barn och unga 

samt föräldrar för att optimera spridning och effekt.  

 

Arbetet kring äldres hälsa utgår från de fyra hörnpelarna för hälsosamt åldrande; kost, fysisk 

aktivitet, meningsfullhet och delaktighet. Äldre nås både genom kommunens verksamhet i 

egenskap av brukare av kommunala insatser, men även som medborgare genom 

kommunernas öppna verksamheter och i samverkan med frivilligsektor samt primärvård.  

 

Det civila samhället är en viktig arena i folkhälsoarbetet. Under avtalsperioden eftersträvas 

utökad samverkan med det civila samhället och primärvården. 

 

Uppföljning 
Folkhälsoteamet ansvarar för att årligen följa upp verksamhetsplanen med en 

verksamhetsberättelse där respektive målområde redovisas utifrån den handlingsplan som  
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upprättas i anslutning till verksamhetsplanen. Verksamhetsberättelsen återrapporteras till 

dialogforum, kommunstyrelsen i värdkommunen Lekeberg, kommunala folkhälsoforum samt 

nämnden för tillväxt i Region Örebro län. I den ekonomiska återrapporteringen till Region 

Örebro län redovisas dels folkhälsoenhetens personalkostnader och övriga omkostnader. 

Redovisningen omfattar även kommunernas kostnader för insatser som är relaterade till 

folkhälsoavtalen och de lokala folkhälsoplanerna.  

Gemensamma prioriteringar i Sydnärke utifrån lokala 
handlingsplaner 
Utifrån de lokala folkhälsoplanerna har matrisen nedan sammanställts för att åskådliggöra 

gemensamma intresseområden inom folkhälsoområdet för 2016 (se tabell 1). Fält markerade 

med X innebär att kommunen i sin lokala folkhälsoplan uttryckt intresse för målområdet. 

Matrisen har även kompletterats med högaktuella målområden som i nuläget inte finns med i 

de lokala folkhälsoplanerna. Folkhälsoteamet kommer att ha dessa målområden som 

utgångspunkt för 2016 års arbete och prioritera bland uppdrag utifrån dessa. Arbetet utgår 

från behov och efterfrågan i de fem kommunerna i Sydnärke.  

 

 

Målområde Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg 

 

Barn och unga 

     

Delaktighet och inflytande X X X   

Trygga uppväxtvillkor X X X X X 

Psykisk hälsa/måluppfyllelse X X X X  

ANDT X X X  X 

 

Äldre 

     

Fyra hörnpelare för ett 

hälsosamt åldrande:  

Goda matvanor 

Fysisk aktivitet 

Meningsfullhet och delaktighet 

Social gemenskap och stöd 

X X X X X 

 

Strategiskt 

     

Samverkan med civilsamhället  X  X X 

Integration X X X X X 

Öka den folkhälsopolitiska 

kompetensen 

X X X X X 

Tabell 1. Målområden som angivits i lokala folkhälsoplaner i Sydnärke 
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Handlingsplan 2016 för Sydnärke folkhälsoteam 
Nedanstående är de aktiviteter som är inplanerade under år 2016 utifrån verksamhetsplanen: 

 

För målgruppen barn och unga 
 

Delaktighet och inflytande 

 Utveckling av det ungdomspolitiska arbetet i Laxå, deltagande i styrgrupp/arbetsgrupp 

 Ungdomsråd Sydnärke – ansökan till MUCF, stöd i formaliseringen av lokala elevråd 

 Framtidsbyggarna i Askersund – formalisering och utvärdering av en arbetsmodell för 

barn och ungas inflytande i samhällsplanering 

Psykisk hälsa/måluppfyllelse 

 Hälsofrämjande skolutveckling – Barn, unga och internet, fortbildning för personal i 

skolan kring sociala plattformar, kränkande behandling och lagstiftning på området 

 Enjoy, kulturprojekt i Askersund i syfte att främja unga flickors psykisk hälsa, 

projektledning 

Trygga uppväxtvillkor 

 Föräldraskapsstöd - Kvalitetsutveckling på Familjecentralerna 

 Jämställd idrott – mobilisering av kommuner och lokala idrottsföreningar för att 

främja flickors idrottande 

ANDT 

 Fråga dom som vet – förberedande projekt finansierat av folkhälsomyndigheten. 

Innefattar även ny ansökan för perioden 2017-2019.  

 

För målgruppen äldre 
 

Fyra hörnpelare för ett hälsosamt åldrande 

 Seniorkraft omgång 3 i Laxå, uppstart i Askersund 

 Samordning av Seniorfestival/fallkampanjsvecka i Sydnärke 

 Äldres psykiska hälsa – seminarium ”Att främja psykisk hälsa hos äldre” 

 Framtagande av äldreomsorgsplan i Hallsberg 

 Tid att mötas – utvecklingsprojekt kring bemötande inom äldreomsorgen i Kumla 

Övergripande/strategiska frågor 
 

 Folkhälsokonferens med tema social hållbarhet - ”Lika för alla” 

 Samordning i framtagande av handlingsplan utifrån överenskommelse Psykisk hälsa 

 Folkhälsan i korthet – statistiskt underlag över folkhälsans utveckling 

 Folkhälsoutbildning ”Folkhälsa är politik”, omgång 2 i Laxå 

 Partnerskapet för sociala innovationer – utvecklingsarbete inom nätverket  
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2016-09-28

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

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

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2016-09-28
Datum för anslags 
uppsättande

2016-09-30 Datum för anslags 
nedtagande

2016-10-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen, Kommunhuset kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M) (vice 
ordförande), Kjell Edlund (S), Michael Larsson (S)

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsostrateg)
Henrik Hult (C) (Närvaro- och yttranderätt enligt FHU §2/2016)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2016-09-29ate   00:00

Protokollet omfattar §17
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2016-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016 (KS 16-363)

Sammanfattning
Sydnärkes folkhälsoteam har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam.

Folkhälsoutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam.
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam
 Verksamhetsplan Sydnärke folkhälsoteam 2016
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §162

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§162 - Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016 (KS 16-
363)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes folkhälsoteam har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam - (35877)
 Verksamhetsplan Sydnärke folkhälsoteam 2016 - (35846)
 §17 FHU Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016 - (KS 16-363-1)
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Tjänsteskrivelse – 
Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2017

14

KS 16-520
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-520

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2017. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
Region Örebro läns sammanträdestider.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet år 2017:

Datum Tid
6 februari 13.00
6 mars 13.00
27 mars 13.00
22 maj 13.00
4 september 13.00
9 oktober 13.00
6 november 13.00
11 december 13.00

2. antar följande sammanträdestider för styrelsen år 2017:

Datum Tid
14 februari 13.00
14 mars 13.00
4 april 13.00
30 maj 13.00
12 september 13.00
17 oktober 13.00
14 november 13.00
19 december 13.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Tf Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §163

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§163 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-
520)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2017. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och Region Örebro läns 
sammanträdestider.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet år 2017:

Datum Tid

6 februari 13.00

6 mars 13.00

27 mars 13.00

22 maj 13.00

4 september 13.00

9 oktober 13.00

6 november 13.00

11 december 13.00

 

2. antar följande sammanträdestider för styrelsen år 2017:

Datum Tid

14 februari 13.00

14 mars 13.00
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

4 april 13.00

30 maj 13.00

12 september 13.00

17 oktober 13.00

14 november 13.00

19 december 13.00

 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Avsägelse och fyllnadsval av 
ledamot i folkhälsoutskottet 

efter Michael Larsson (S)

15

KS 16-541
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Tjänsteskrivelse 2016-10-11 1 (1)

Dnr: KS 16-541

Tjänsteskrivelse - Avsägelse och fyllnadsval av ledamot 
i folkhälsoutskottet efter Michael Larsson (S)
   

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) som valts till ledamot i kommunstyrelsen till och med utgången 
av år 2018 har avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och 
förrättat fyllnadsval. Berth Karlsson (S) utsågs till ny ledamot efter Michael Larsson 
(S) till och med 31 december 2018. 

Med anledning av detta bör nytt fyllnadsval ske till folkhälsoutskottet eftersom det är 
ett utskott till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet 
godkänns
2. Berth Karlsson (S) utses till ny ledamot i folkhälsoutskottet till och med 31 
december 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas AnderssonAnna Nilsson
Tf Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2016-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)
Helen Ekman (Handläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §164

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2016-10-10

Datum för överklagan 2016-10-11 till och med 2016-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2016-10-10

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§164 - Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i folkhälsoutskottet 
efter Michael Larsson (S) (KS 16-541)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) som valts till ledamot i kommunstyrelsen till och med utgången av år 2018 har 
avsagt sig uppdraget. Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen och förrättat fyllnadsval. Berth 
Karlsson (S) utsågs till ny ledamot efter Michael Larsson (S) till och med 31 december 2018. Med 
anledning av detta bör nytt fyllnadsval ske till folkhälsoutskottet eftersom det är ett utskott till 
kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Michael Larssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i folkhälsoutskottet godkänns

2. Berth Karlsson (S) utses till ny ledamot i folkhälsoutskottet till och med 31 december 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Larsson (S) - (KS 16-541-1)
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Redovisning av synpunkter, 7 
september - 10 oktober

16
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FrÅn: Fia Olausson <fia.olausson@lekeberg.se>
Till: "mikael.backlund@fractronics.se" <mikael.backlund@fractronics.se>
Ärende: SV: Saknar länk till mer info på kommunens sida om begravning
Datum: 2016-09-07 15:12:11

Hej,

Tack för tipset, jag har nu lagt till länken du tipsade om.

Med vänlig hälsning

Fia Olausson
Kommunikatör
0585-487 22 (dir)
fia.olausson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
Läs vår nya broschyr här

Från:Mikael Backlund [mailto:mikael.backlund@fractronics.se]
Skickat: den 7 september 2016 13:02
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Saknar länk till mer info på kommunens sida om begravning

Hej!

På kommunens sida om begravning (http://lekeberg.se/omsorgochhjalp/
dodsfallochbegravning/begravning) saknar jag en länk till ytterligare information om man
vill läsa mer om vad som förväntas av mig som anhörig i samband med begravning,
bouppteckning, arvsrätt etc.
Saker som delvis ligger utanför kommunens ansvar men som är bra att ha lätt till hands.
En länk till den oberoende och faktagranskade sidan http://www.begravningssidan.se
hade passat bra.

MVH
Mikael Backlund
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Lewi Gisselfeldt

Telefon (frivilligt)

0706351837

E-post (frivilligt)

lewi@gisselfeldt.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Har en fråga till kommunen. Vad gör ni åt alla kajor som är i centrala Fjugesta? Vi har bott sedan mars månad
och de var igång redan då, och nu är det stora mängder som för oväsen nästan dygnet runt.
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FrÅn: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "lewi@gisselfeldt.se" <lewi@gisselfeldt.se>
CC: platina ks <ks@lekeberg.se>
Ärende: Frågeställning angående Kajor (KS 16-527)
Datum: 2016-09-15 10:34:07

Hej Lewi,

Tyvärr har kommunen inte möjlighet att påverka kajornas liv. De finns där det finns träd och
mat och det har vi rikligt av i vår natur och i vårt samhälle.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen
0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: Anna Nilsson <anna.nilsson@lekeberg.se>
Till: Per Gustafsson <per.gustafsson@Lekeberg.se>
CC: platina ks <ks@lekeberg.se>
Ärende: Klagomål
Datum: 2016-09-16 11:14:45

Hej,

Fick nyss ett samtal från en medborgare som ansett sig blivit illa bemött av föreståndaren
för hunddagis-verksamheten.

Medborgaren hade sprungit i elljusspåret när medborgaren uppfattade att föreståndaren
skrek åt henne att hon inte borde springa i vägen för föreståndaren och alla hundar.
Medborgaren uppfattade detta som ett illabemötande och ville att detta skulle framföras till
ansvarig person men hon önskade ingen återkoppling.

Med vänlig hälsning

Anna Nilsson
Utredningssekreterare
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

0585-48 911 (dir)
Anna.nilsson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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From: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
To: tomas.andersson@lekeberg.se; Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se;
anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: Inkommen synpunkt
Attachments:
Embedded Attachments: image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg;
image004.jpg

Håkan Söderman
18 tim ·
Fler och fler upptäcker vilken härlig kommun Lekeberg är. Nu bor vi 7.620 personer i denna
härliga kommun, en ökning med 130st sedan årsskiftet. Välkommen du också!

Startsida - Lekebergs kommun
lekeberg.se
Kommentarer

Ta bort
Maria Elofsson Fast man behöver fixa lite både här och där... så barnfamiljerna har
någonstans att göra sandkakor...
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From: infolekeberg@Lekeberg.se
To: Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se; anna.nilsson@lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: VA verksamhetsområde Vretavägen
Attachments:
Embedded Attachments:

Från: Birgitta Andersson [mailto:birgittaand@gmail.com]
Skickat: den 18 september 2016 11:12
Till:Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>; Information Lekeberg
<infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: VA verksamhetsområde Vretavägen

TILL Wendla Torstensson och Mats Turesson Lekebergs kommun

Vi boende på Vretavägen 7:1 har ägt vår fastighet sedan 2003 och haft en positiv
bild av kommunen.
Nu är vi besvikna och protesterar över hanteringen av VA frågan. Beslutet togs i
nov 2015 och vi fick information september 2016 , nästan ett år senare vilket är
sent.
Vi protesterar över att kostnaderna blir så höga och har frågor om hur kommunen
räknat fram underlaget för beslutet. Skogsröjning för 60.000 kr, vilken skog ?
Återställning av tomtmark och grässådd 132 .000 kr? Har någon ens varit ute och
tittat på området eller har ni gått efter en scablon

Vi som redan har kommunalt vatten ställer oss frågan varför vi ska betala för detta
ännu en gång.
En fråga som togs upp på mötet kanske ska belysas igen. Om ni väntar till nya
området projekteras bör kostnaden för oss bli lägre och vi kanske bara behöver
betala en betydligt lägre, och samma summa, som för nya tomterna .

Ert handhavande av VA frågan på Vretavägen känns väldigt orättvist och vi har
svårt att förstå detta. Vi välkomnar naturligtvis ett kommunalt avlopp men inte till
nuvarande pris 141.000 vilket vi inte anser är rimligt.

Hälsningar Birgitta o Kent Andersson
0730605760
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Anders karlsson

Telefon (frivilligt)

0705743047

E-post (frivilligt)

Anders.l.karlsson@se.atlascopco.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Fartdämpande åtgärder vid tulpanens skola behöver ses över snarast innan något barn blir påkört. Korsningen
Trädgårdsgatan skolgatan furulidsgatan ser jag dagligen hänsynslösa bilister. Föreslår en "upphöjd" korsning
som därmed verkar i alla riktningar samtidigt som snöröjning ej störs av det. Vet att ni gör inventeringar av
risker i trafiken men kan ej förstå att så uppenbara risker missas. Mvh Anders
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FrÅn: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "Anders.l.karlsson@se.atlascopco.com" <Anders.l.karlsson@se.atlascopco.com>
CC: platina ks <ks@lekeberg.se>
Ärende: Tack för dina synpunkter och förslag (KS 16-566)
Datum: 2016-09-26 10:23:11

Hej Anders,

Tack för synpunkter och förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Kommunen kommer att
beakta dessa inom ramen för det kommande underhållet/utvecklingsarbetet med
trafiksituationen i Fjugesta.

Tyvärr kan dock inte kommunen göras ansvariga för hur enskilda personer framför
motorfordon. Att situationen är som du beskriver just på den platsen är tragiskt. Det är ju
inget normalt genomfartsstråk utan de som kör där torde ju ha ärenden i området, t ex till
och från skolan/förskolan. Det gör det ju än mer anmärkningsvärt.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen
0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Kristina Karlsson

E-post (frivilligt)

er.karlsson@telia.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Har just gått Hälsans stig. Dags att plocka bort tippsfrågorna. Några är kvar andra ligger i skogen o skräpar
även pinnarna.

Page 164 of 167



Sida  1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Malin

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Det hänger ett avblåst träd över gångstråket runt Lanna badgruva. Det har inte gått av helt men tål inte att barn
klättrar på det! Bör tas bort snarast
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

benny lawin

Telefon (frivilligt)

311 95

Meddelande

Hejsan, har kommunen koll på att sannagatan i höjd med kv Silvergranen bara är framkomlig i en fil i samband
med fjärrvärmeprojekt? Med tanke på stor trafikintensitet i samband med sannamarken kan detta leda till stora
köer och irritation tror jag. Men sannolikt har kommunen koll på detta?1? hälen benny
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tommy Ohlsson

Telefon (frivilligt)

0703210006

E-post (frivilligt)

tommy.ohlsson@live.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorg

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej,

Gatubelysningen på Kalkstensvägen i Lanna är bedrövlig och har så varit flera år, lampor som blinkar ibland,
ibland helt svarta. Läge att kolla över detta!
De nya cykelvägarna Golfgatan-Kalkstensvägen-Korallvägen är väldigt mörka, kanske dags att sätta upp
belysning där?

Page 167 of 167


	282b0471-1aa5-4548-b7a0-f39330d79781.docx
	Tid
	Plats
	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	17 - Redovisning av delegationsbeslut
	Ärendebeskrivning
	Delegationsbeslut
	Förslag till beslut

	19 - Meddelanden
	Ärendebeskrivning
	Lista på meddelanden
	Förslag till beslut


	d2ece58f-0c29-4c96-a588-1f522157bc93.docx
	be96a46e-0cef-4d4e-978e-c7d49d7e347b.docx
	Tom handling för anteckningar

	9bbeac39-0b4d-4710-90bc-183c88855ed5.docx
	be96a46e-0cef-4d4e-978e-c7d49d7e347b.docx
	Tom handling för anteckningar

	d339c561-3b7a-445a-b877-3b0e2d93ba8d.docx
	1df167c5-a07c-413b-b648-7c0bb199da89.pdf
	2586a1ea-9ecc-4c71-8c92-5723da76b2a3.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§153 - Månadsuppföljning september 2016 (KS 16-573)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag



	dbf2bfba-8973-4e35-aa9a-d48b11a84a2d.docx
	7617606d-1f3d-4c7c-8cbe-c5f3fe04d6b3.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	b550ea63-f148-49c1-9452-d051c3ee5090.pdf
	69bc10f4-16c4-4d99-a276-a4f3e844e067.pdf
	ba53f8fa-1410-47f9-82ea-0f629477a85c.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§154 - Prognosrapport 3, 2016, för kommunstyrelsen (KS 16-547)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	2ea6eebe-7c25-4817-ac59-b3b1002b602c.docx
	c3302622-48c1-4369-a71f-e07a3b778a83.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	Förslag till beslut

	a294d767-e5a4-44a2-b270-3ef901c0f892.pdf
	513cde2e-e6ad-46af-b535-9f0ae660e89d.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§159 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2017 (KS 16-549)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut



	43fe7673-9f9c-4147-a2c3-6f66ca2671e4.docx
	cb3c8596-15fb-4a1c-a45b-74a227095765.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	68186df6-b30c-4c48-88c6-10e2240705d0.pdf
	85034044-3491-460c-860d-63d36ddc82d2.pdf
	a6ac2c3a-5b7e-4f90-bdde-0874b10f9b2f.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§155 - Frivillig resursgrupp (FRG) i Lekebergs kommun (KS 16-454)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut



	9856a2cb-ec99-4de4-ae87-af3ce3991b3a.docx
	0ee45f05-b7ce-451a-a071-ecd0b401f503.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	89784b2a-6f81-4a34-82e9-31efa92d2bfc.pdf
	33a35178-8c9e-44af-bd72-6688a20a2a88.pdf
	0ad5b214-7d74-490c-9380-a953c6c697ff.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§156 - Försäljning av del av fastigheten Fjugesta 3:190 (KS 16-495)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut



	baab0a7c-c45c-4972-a1be-89281b04be90.docx
	adf57cbf-b69b-4696-bea1-7d7fefd133c4.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	1d0917b0-e280-4486-adb3-6be9278adae1.pdf
	abeb4225-dfcf-47b2-a35c-624229becd38.pdf
	4d62f645-979c-45c8-ae5b-13135fe9f4ba.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§157 - Detaljplaneändring Sälven 1:35 (KS 15-790)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut



	54759ec8-5ed9-4845-88fb-4842c804b7df.docx
	d08bcb0a-da07-4abf-9c08-19e6efac59e3.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	4c6378cb-3518-4d14-80a7-85514f74aea7.docx
	1 Informationssäkerhetspolicy
	1.1 Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet

	2 Allmänt om informationssäkerhet
	3 Syfte med kommunens informationssäkerhetsarbete
	4 Roller och ansvar

	adad6bc1-cebb-4009-97cb-98fb8fd64731.pdf
	bafd1f87-0072-4d24-b84d-513f33355abb.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§158 - Informationssäkerhetspolicy (KS 16-447)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	598e0baa-62d6-4f2c-b508-707229fee68a.docx
	b2c8c036-0743-474a-80b3-64e140faed50.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	6a80f477-a0e1-4d4d-9681-efd2cc11c2a5.docx
	1 Inledning
	2 Lokaler
	3 Städning
	4 Mat
	5 Övrigt

	9bbc88c6-a4c9-4a12-9693-66ec33e5076a.pdf
	4ea251e4-42f8-4c9a-a37d-3b0b2658381b.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§161 - Astma- och allergipolicy för Lekebergs kommun (KS 16-143)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	1e768fc8-75e1-4ed1-8b1f-7335b95f1caf.docx
	6364ead5-8bfc-4965-9b29-739cd5ed77e8.docx
	Ärendebeskrivning
	1 Bakgrund
	2 Analys
	2.1 Genomsyrande perspektiv
	2.2 Ekonomiska konsekvenser

	3 Slutsats
	Förslag till beslut

	7a07f54f-d74c-4ece-980a-e9c4d55525d2.docx
	2 Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer
	2.1 Uppdraget
	2.2 Syfte och övergripande målsättning
	2.3 Utgångspunkter
	2.4 Definitioner
	2.4.1 Våld eller andra övergrepp
	2.4.2  Närstående
	2.4.3 Våldsutsatt
	2.4.4 Våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld  barn som upplever våld

	2.5 Målgrupper
	2.5.1 Särskilt sårbara grupper

	2.6 Barnperspektiv
	2.6.1 Förskola/skola

	2.7 Aktörer
	2.7.1 Socialtjänstens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i nära relation
	2.7.2 Socialtjänstens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer
	2.7.3 Polisens uppgifter i ärenden där barn upplever våld i nära relation
	2.7.4 Polisens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer
	2.7.5 Åklagarens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer och ärenden där barn upplever v
	2.7.6 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i ärenden där barn upplever våld
	2.7.7 Hälso- och sjukvårdens inklusive tandvårdens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta person
	2.7.8 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden där barn upplever våld
	2.7.9 Kriminalvårdens uppgifter i ärenden med vuxna våldsutsatta personer

	2.8 Våldets konsekvenser
	2.8.1 Konsekvenser för barn som bevittnat våld
	2.8.2 Symtom hos barn som bevittnat våld
	2.8.3 Konsekvenser för förövaren
	2.8.4 Praktiska och sociala beroenden komplicerar situationen
	2.8.5 Vanligt med förnekelse
	2.8.6 Vad hjälper?

	2.9 Att uppmärksamma våld i nära relation
	2.10 Kartläggning  Uppföljning
	2.11 Kompetensförsörjning
	2.12 Kommunikationsplan
	2.13 Bilagor


	aeee0f91-d0af-46a4-9973-91a63802425c.pdf
	635e417d-28e7-49f8-86d8-4b2e2f920914.docx
	§69 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer (KUB 14-422)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	af7c1c17-984e-4472-a2db-ac51503f53b6.pdf
	cf840f3b-0fc6-4464-aec5-735b729b80ad.docx
	Vård- och omsorgsnämnden
	§41 - Handlingsplan för Lekebergs kommuns arbete med våld i nära relationer (VON 14-165)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	e648130f-dff2-421a-b0d0-3aa43ab1b27d.pdf
	c9f80a3c-ba52-4345-a2bb-056d22ba371b.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§160 - Handlingsplan för arbete med våld i nära relationer (KS 16-339)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	6a426e00-3ffa-4ed5-8293-dde04cff169c.docx
	233ddb4a-6d07-4bdb-b7a7-5cd21d7506ef.pdf
	4bde30bc-db33-42d2-8b71-76f3a4cd822e.pdf
	347181dc-5dc4-403a-a4eb-02fd7505704b.docx
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Expedieras till


	3e8d9f66-9413-4da2-bf9b-2c9eaa732d7a.pdf
	6137406d-eb5d-4a8f-9886-92da5f419a1a.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§162 - Verksamhetsplan för Sydnärke folkhälsoteam 2016 (KS 16-363)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	758497ee-b77b-4eec-9950-6a0e3be2efbf.docx
	4d6c70f3-4035-4e13-8c54-760af812a676.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	87af2be8-90fc-4aa9-bfba-0ba31a716889.pdf
	a9a57b22-f0ef-406e-abf7-a31b495fbc96.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§163 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2017 (KS 16-520)
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslut



	ed33ca89-0763-4494-a8b3-c421d3b08bd7.docx
	2a5e7b9e-5946-4796-b9dd-fb9ae293e401.docx
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut

	0957ed7d-51e7-4650-9966-69e264d29be8.pdf
	586bc176-bc1a-432f-b10e-fe2304d6554b.pdf
	7fd405cb-a1f5-4618-8676-fa89221b59e6.docx
	Kommunstyrelsens arbetsutskott
	§164 - Avsägelse och fyllnadsval av ledamot i folkhälsoutskottet efter Michael Larsson (S) (KS 16-54
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag



	a5a30c12-fa3c-4094-a2b7-3aacfda123a5.docx
	f105dd92-6a4f-46d0-b2da-a508d30af6bb.html
	bc3b6a18-fd6c-48c5-b6bf-a0df65b7598b.pdf
	32a63294-7c8e-4be7-a459-120ed90b1365.html
	ad6d873e-5e99-42be-a2ba-300b290509bd.html
	bf0e5c93-962c-4c12-95f0-d9ff60cf10f1.jpg
	b6318efe-2f54-4f90-99dc-e7e1d84b8652.pmx
	ab82656d-f2d4-4bd7-816c-f2a261c19702.pmx
	666dcc7c-3b46-48c8-b8db-29f4f84ba6a8.pdf
	8d42f612-cf97-4d3a-b01e-6fb0f89994b2.html
	47d85995-fe84-47e8-bf3d-e08bb95829d6.pdf
	9471c746-cca3-4dbb-88cd-e7db1dd0d322.pdf
	57bd6b74-f3f2-4c8e-a8df-5502db2bcf49.pdf
	ae715056-9b3c-4837-a87a-c41c4463f9b8.pdf
	f0e26157-5966-4379-a172-760e91ea851c.pdf

