
Protokoll 2019-01-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-11:30 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Peter Brändholm (Personalchef) §5

Protokollet innehåller paragraferna §§1-26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussén (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-15

Datum för överklagan 2019-01-21 till och med 2019-02-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Information från nämnder och bolag
§3 Information från kommundirektören
§4 Gemensam utbildning för förtroendevalda i Askersund
§5 Månadsrapport för december 2018
§6 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
§7 Beslut om utvecklingsmedel 2019
§8 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022
§9 Val till Brottsförebyggande rådet 2019-2022
§10 Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022
§11 Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022
§12 Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022
§13 Val till Specifika samverkansrådet för folkhälsa 2019-2022

§14 Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning 
2019-2022

§15 Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård 2019-2022
§16 Val till Kommunbygderådet 2019-2022
§17 Val till Hopajola årsmöte 2019-2022
§18 Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022
§19 Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022
§20 Val till Regionalt miljö- och naturvårdsråd 2019-2022
§21 Val till E-18 gruppen 2019-2022
§22 Val till Business Region Örebro 2019-2022
§23 Val av representanter till länets demokratinätverk
§24 Meddelanden för kännedom
§25 Redovisning av delegeringsbeslut
§26 Samverkansprotokoll för kännedom

Sida 3 av 43



Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Justering sker måndag 21 januari kl. 10.00.

Beslut

Håkan Söderman (M) väljs att, tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll, 
med Johan Niklasson (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§2- Information från nämnder och bolag

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§3- Information från kommundirektören

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

 

Ajourenring

Sammanträdet ajourneras 10:00.
Sammanträdet återupptas 10:06.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§4- Gemensam utbildning för förtroendevalda i Askersund

Ärendebeskrivning

Som förtroendevald i någon av våra Sydnärkekommuner är du välkommen på en 
basutbildning som bland annat berör den kommunala juridiken, roller och ansvar, 
sammanträdesteknik, intern kontroll och ärendeberedning. Dag och tid torsdagen den 7 
februari 2019 kl. 08.30-16.00 i Sjöängen i Askersund, Stora salongen. Kommunutbildarna 
Axelsson & Gåsste AB håller i utbildningen. Kaffe och lunch ingår.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Inbjudan utbildning förtroendevalda i Sydnärke_Lekeberg - (67816)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§5 - Månadsrapport för december 2018 (KS 19-21)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för december 2018. Syftet är att 
ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det 
ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik 
som till exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna för december månad innehåller inte några ekonomiska delar eftersom detta är 
samma period som bokslutet. Rapporten innehåller ingen analys utan är endast en beskrivning 
över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för december 2018.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för december 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-21-1)
 Månadsrapport för december 2018 - (KS 19-21-2)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§6 - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) (KS 14-630)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, 
bland annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom nya 
medarbetare har anställts på ekonomiavdelningen, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar
1. kommunens skattedeklaration för arbetsgivaravgift och momsredovisning till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som ersättare,
2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina 
Hagbrand som ersättare,
3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra 
Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner 
för småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. Kommunal borgen tecknas 
inte för nya småhus,
5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen 
om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med kommundirektör 
Martin Willén eller ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,
7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,
8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med kommundirektör 
Martin Willén eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Beslut

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

2. ansökan om utbetalning av ingående mervärdesskatt och ersättning till kommuner, 
landsting och kommunalförbund till Gunilla Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina 
Hagbrand som ersättare,
3. att teckna firman till, Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare och som 
kontrasignerare utses Gunilla Ljungstedt med Lina Hagbrand, Adam Kolthoff, Sandra 
Magnusson eller Anna Bilock som ersättare, avseende kommunens bank- och plusgirokonton 
inklusive checkar att tecknas av två i kombination,
4. beslut i ärenden rörande borgensförbindelser avseende kommunal borgen till privatpersoner 
för småhus till Anna Bilock med Lina Hagbrand som ersättare. Kommunal borgen tecknas 
inte för nya småhus,
5. undertecknande av handlingar, som upprättas i samband med beslut av kommunstyrelsen 
om upplåning, borgen samt placeringar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med kommundirektör 
Martin Willén eller ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med kommundirektör Martin Willén,
7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,
8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med kommundirektör 
Martin Willén eller ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 14-630-11)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§7 - Beslut om utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

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

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 3 601 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 2 293 tkr.

Nu har ytterligare ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 15 
januari 2019 föreslås följande ansökningar att beviljas:

 Ansökan om utvecklingsmedel för vidareutveckling av e-tjänst inom försörjningsstöd, 150 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för genomförande av kollegiala samtalsgrupper, 200 tkr.
 Ansökan om utvecklingsmedel för utbildning i familjebehandling med KBT, 75 tkr.

Om Kommunstyrelsen antar förslaget om totalt 425 tkr, så finns ytterligare 1 868 tkr kvar att 
fördela inom de för 2019 avsatta utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 425 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för vidareutveckling av e-tjänst inom försörjningsstöd, 150 tkr.
 Ansökan om utvecklingsmedel för genomförande av kollegiala samtalsgrupper, 200 tkr.
 Ansökan om utvecklingsmedel för utbildning i familjebehandling med KBT, 75 tkr.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 425 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för vidareutveckling av e-tjänst inom försörjningsstöd, 150 tkr.
 Ansökan om utvecklingsmedel för genomförande av kollegiala samtalsgrupper, 200 tkr.

Sida 11 av 43



Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

 Ansökan om utvecklingsmedel för utbildning i familjebehandling med KBT, 75 tkr.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-620-18)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-620-19)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§8 - Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 (KS 19-5)
Ärendebeskrivning

Enligt det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Lekebergs 
kommun ska kommunstyrelsen inrätta arbetsutskott för beredning av ärenden som behöver 
beredas inför styrelsens/nämndens sammanträden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till fem under mandatperioden 2019-2022.
2. väljer följande:

 Xx till ordförande
 Xx till förste vice ordförande
 Xx till andre vice ordförande
 Xx till ledamot
 Xx till ledamot

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till ordförande, Berth Falk (S) till vice ordförande och Johan 
Niklasson (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:
Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande.

Sverigedemokraterna föreslår:
Pernilla Marberg (SD) till ledamot.

 

Beslut

Kommunstyrelsen
1. fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till fem under mandatperioden 2019-2022.
2. väljer följande:
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 Wendla Thorstensson (C) till ordförande.
 Berth Falk (S) till förste vice ordförande.
 Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande.
 Johan Niklasson (C) till ledamot.
 Pernilla Marberg (SD) till ledamot.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 - (KS 19-5-1)

Paragrafen är justerad
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§9 - Val till Brottsförebyggande rådet 2019-2022 (KS 19-6)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen inrättade den 15/3-15 § 63 ett Brottsförebyggande råd med följande 
medlemmar:
- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen

- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ordförande
2. Xx till förste vice ordförande
3. Xx till andre vice ordförande
4. Xx till ledamot
5. Xx till ledamot

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till ordförande, Berth Falk (S) till förste vice ordförande och Johan 
Niklasson (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande och Jonas Hansen (KD) till ledamot.

Sverigedemokraterna föreslår:

Pernilla Marberg (SD) till ledamot.
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Propositionsordning

Ordföranden finner att det till de fyra första platserna i Brottsförebyggande rådet endast finns 
ett förslag och frågar om kommunstyrelsen kan besluta om dessa fyra i ett beslut för sedan 
avgöra den femte platsen genom en sluten omröstningen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen godkänner den ordningen.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Wendla Thorstensson (C) till ordförande, 
Berth Falk(S) till förste vice ordförande, Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande och 
Johan Niklasson (C) till ledamot och finner att kommunstyrelsen väljer enligt ovan.

Ordföranden förrättar sedan en sluten omröstning mellan Jonas Hansen (KD) och Pernilla 
Marberg (SD) om den femte platsen i Brottsförebyggande rådet.

Sluten omröstning

Sekreterare utses att räkna rösterna och ledamöterna Johan Niklasson (C) och Håkan 
Söderman (M) utses att kontrollera rösträkningen.
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna.
Ordinarie ledamöter avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Administrativ chef prickar 
av de röstande vid urnan.

Omrösningsresultat:
Antalet avgivna röster: 13st.
Antal röster på Jonas Hansen (KD): 10st.
Antal röster på Pernilla Marberg (SD): 3st.
Med tio röster mot tre röster väljer kommunstyrelsen Jonas Hansen (KD) till den femte 
ledamotplatsen i Brottsförebyggande rådet.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:

1. Wendla Thorstensson (C) till ordförande.
2. Berth Falk (S) till förste vice ordförande.
3. Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande.
4. Johan Niklasson (C) till ledamot.
5. Jonas Hansen (KD) till ledamot.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Brottsförebyggande rådet 2019-2022 - (KS 19-6-1)

Paragrafen är justerad
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§10 - Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022 (KS 19-7)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
1. fastställer antalet ledamöter till fem under mandatperioden 2019-2022.
2. väljer enligt följande:

 Xx till ordförande
 Xx till förste vice ordförande
 Xx till andre vice ordförande
 Xx till ledamot
 Xx till ledamot

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till ordförande, Berth Falk (S) till förste vice ordförande och Johan 
Niklasson (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande och Jonas Hansen (KD) till ledamot.

Beslut

Kommunstyrelsen
1. fastställer antalet ledamöter i Folkhälsoutskottet till fem under mandatperioden 2019-2022.
2. väljer enligt följande:

 Wendla Thorstensson (C) till ordförande.
 Berth Falk (S) till förste vice ordförande.
 Håkan Söderman (M) till andre vice ordförande.
 Johan Niklasson (C) till ledamot.
 Jonas Hansen (KD) till ledamot.

Sida 18 av 43



Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022 - (KS 19-7-1)

Paragrafen är justerad
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§11 - Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022 (KS 19-8)
Ärendebeskrivning

Regionala samverkansrådet har en rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut som 
binder medlemmarna.

Regionala samverkansrådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro län och 
länets kommuner och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Rådet har ingen 
juridisk status.

Regionala samverkansrådet består av trettiotre ledamöter. Åtta ledamöter utses av 
regionstyrelsen, två utses av kommunstyrelsen i respektive kommun med undantag av att 
kommunstyrelsen i Örebro kommun utser tre ledamöter.

Regionala samverkansrådet i Örebro län sammanträder minst fyra gånger per år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ledamot
2. Xx till ledamot

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår

Wendla Thorstensson (C) föreslås som ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) föreslås som ledamot.

 

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Wendla Thorstensson (C) till ledamot.
2. Håkan Söderman (M) till ledamot.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022 - (KS 19-8-1)

Paragrafen är justerad
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§12 - Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022 (KS 
19-9)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Annica Zetterholm (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Caroline Elfors (M) till ersättare.

 

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Annica Zetterholm (C) till ledamot.
2.Caroline Elfors (M) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022 - (KS 19-9-1)

Paragrafen är justerad
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§13 - Val till Specifika samverkansrådet för folkhälsa 2019-2022 
(KS 19-10)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare till Specifika samverkansrådet för 
folkhälsa 2019-2022.

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Berth Falk (S) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till ersättare. 

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:

1. Berth Falk (S) till ledamot.
2. Håkan Söderman (M) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse -Val till specifika samverkanrådet för folkhälsa 2019-2022 - (KS 19-10-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§14 - Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2019-2022 (KS 19-11)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Berth Falk (S) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Pia Forhman (MP) till ersättare.

 

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Berth Falk (S) till ledamot.
2. Pia Frohman (MP) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 

kompetensförsörjning 2019-2022 - (KS 19-11-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§15 - Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård 
2019-2022 (KS 19-12)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Johan Niklasson (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

John Hägglöf (M) till ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Johan Niklasson (C) till ledamot.
2. John Hägglöf (M) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård 2019-2022 - 

(KS 19-12-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§16 - Val till Kommunbygderådet 2019-2022 (KS 19-13)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till representant
2. Xx till representant

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till representant.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till representant.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Wendla Thorstensson (C) till representant.
2. Håkan Söderman (M) till representant.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Kommunala bygderådet 2019-2022 - (KS 19-13-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§17 - Val till Hopajola årsmöte 2019-2022 (KS 19-14)
Ärendebeskrivning

Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård av 
värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro län. Namnet 
Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar gemensamt, d.v.s. 
byallmänningen.

Kommunstyrelsen har till Hopajolas årsmöte att välja:
1. Ordinarie ombud
2. Ersättare

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ordinarie ombud
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Berth Falk (S) till ordinarie ombud.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Marita Johansson (MP) till ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Berth Falk (S) till ordinarie ombud
2. Marita Johansson (MP) till ersättare

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Hopajola årsmöte 2019-2022 - (KS 19-14-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§18 - Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022 (KS 19-
15)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till representant till årsmöte.
2. Xx till ersättare.

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till representant till årsmöte.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Wendla Thorstensson (C) till representant till årsmöte.
2. Håkan Söderman (M) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022 - (KS 19-15-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§19 - Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022 (KS 
19-16)
Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen har att:
1. Föreslå ledamot till styrelsen
2. välja ombud till föreningsstämma
3. Välja ersättare till föreningsstämma

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Föreslår xx till styrelseledamot.

2. Väljer xx till ombud till föreningsstämman.

3. Väljer xx till ersättare till föreningsstämman.

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Astrid Söderquist (C) till styrelseledamot för LAG och Wendla Thorstensson (C) till 
ombud på föreningsstämman.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Håkan Söderman (M) till ersättare på föreningsstämman.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Föreslår Astrid Söderquist (C) till styrelseledamot.

2. Väljer Wendla Thorstensson (C) till ombud till föreningsstämman.
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Justerare signatur

3. Väljer Håkan Söderman (M) till ersättare till föreningsstämman.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022 - (KS 19-16-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§20 - Val till Regionalt miljö- och naturvårdsråd 2019-2022 (KS 
19-17)
Ärendebeskrivning

Det miljöstrategiska arbetet i Örebro län leds ytterst av ett Miljö- och naturvårdsråd med 
representanter från:

- Länsstyrelsen
- Skogsstyrelsen
- kommunerna
- Region Örebro län.

Rådet prioriterar årligen gemensamma åtgärder, följer utvecklingen, reviderar vid behov de 
regionala miljömålen och åtgärdsprogrammet samt höjer kompetensen inom miljö- och 
naturvårdsfrågor. Det är också ett viktigt forum för dialog i strategiska miljö- och 
naturvårdsfrågor.

Ledamöter i rådet är politiker från länets kommuner samt Region Örebro län. Skogsstyrelsen 
representeras av en tjänsteman. Rådets ordförande och vice ordförande är chefstjänstemän 
inom Länsstyrelsen, sekreterare är Länsstyrelsens miljömålssamordnare. Rådet träffas fyra 
gånger per år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Lisa Schneider (C) till ledamot.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Marita Johansson (MP) till ersättare.
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Justerare signatur

Beslut

Kommunstyrelsen väljer:
1. Lisa Schneider (C) till ledamot.
2. Marita Johansson (MP) till ersättare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Regionalts miljö- och naturvårdsråd 2019-2022 - (KS 19-17-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§21 - Val till E-18 gruppen 2019-2022 (KS 19-19)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att välja en representant till E18-gruppen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx till representant i E-18 gruppen.

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) till representant.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Wendla Thorstensson (C) till representant i E-18 gruppen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till E-18 gruppen 2019-2022 - (KS 19-19-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§22 - Val till Business Region Örebro 2019-2022 (KS 19-20)
Ärendebeskrivning

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

Kommunstyrelsen har att välja:
1. Representant i styrgruppen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx som representant i styrgruppen.

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Wendla Thorstensson (C) som representant.

Beslut

Kommunstyrelsen väljer Wendla Thorstensson (C) som representant i styrgruppen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till Business Region Örebro 2019-2022 - (KS 19-20-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§23 - Val av representanter till länets demokratinätverk (KS 19-
24)
Ärendebeskrivning

År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där länets kommuner, 
länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera andra organisationer ingick. Från 2010 
fram tills 2015 var nätverket vilande men Region Örebro läns demokratiberedning tog 
initiativ till en återuppstart 2015.

Nätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte främja och förbättra arbetet 
med demokrati och integration samt aktivt motverka främlingsfientlighet, rasism och 
antidemokratiska krafter i Örebro län.
De som erbjuds deltagande i nätverket är samtliga kommuner i länet, Länsstyrelsen, Region 
Örebro län, Polismyndigheten, Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra länsorganisationer 
som omfattas av nätverkets syfte, mål och inriktning.

Varje kommun utser en förtroendevald samt en tjänsteperson som ordinarierepresentanter i 
nätverket samt ersättare för varje representant.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser xx som ordinarie representant till länets demokratinätverk 
med xx som ersättare.

Inkomna förslag

Centerpartiet och Socialdemokraterna föreslår:

Astrid Söderquist (C) som ordinarie representant.

Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna föreslår:

Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) som ersättare.

Beslut

Kommunstyrelsen utser Astrid Söderquist (C) som ordinarie representant till länets 
demokratinätverk med Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) som ersättare.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av representanter till länets demokratinätverk - (KS 19-24-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§24- Meddelanden för kännedom
Meddelanden

  Protokoll från specifika samverkansrådet Välfärd och folkhälsa - (KS 18-3-3)
  Protokoll från specifika samverkansrådet infrastruktur och trafik 11 december - (KS 18-4-2)
  Protokoll från specifika samverkansrådet Välfärd och folkhälsa 2018-12-07 - (KS 18-3-4)
  §102 KUB nämnd Handlingsplan kompetensförsörjning för kultur och bildningsförvaltningen 

2018-2022 - (KS 17-783-6)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2019-01-15

Justerare signatur

§25- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 12 december 2018 - 8 januari 2019.

Delegeringsbeslut
  Delegation - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade - (KS 18-934-2)
  Delegation - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade - (KS 18-942-2)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 15 januari 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 15 januari 2019.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur

§26- Samverkansprotokoll för kännedom

Ärendebeskrivning

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

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

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-
sam samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i 
C-sam diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. Exempel på frågor 
som kan samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa rekryteringar.

Central samverkan den 8 januari blev inställd, därav har inget protokoll inkommit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§1

   



Information från nämnder och bolag

§2

   



Information från kommundirektören

§3

   



Gemensam utbildning för förtroendevalda i Askersund

§4

   



Välkommen!
Som förtroendevald i någon av våra Sydnärkekommuner är du välkommen  
på en basutbildning som bland annat berör den kommunala juridiken,  
roller och ansvar, sammanträdesteknik, intern kontroll och ärendeberedning.

Dag och tid  
Plats  

Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 08.30-16.00 
Sjöängen i Askersund, Stora salongen

Kommunutbildarna Axelsson & Gåsste AB håller i utbildningen.
Kaffe och lunch ingår.

Hoppas vi ses!

Anmälan!
Anmäl dig till:

kajsa.rosen@lekeberg.se 
Kom ihåg att meddela 
eventuell specialkost.

Sista anmälningsdag är 
den 16 januari.



Månadsrapport för december 2018

§5

KS 19-21
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom nov 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen    

Kultur- och 
bildningsnämnden 

   

Socialnämnden    

Totalt    

VA-verksamheten    

Sydnärkes IT-nämnd    
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat tom nov 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

   

Ekonomiavdelningen    

Teknik- och 
serviceavdelningen 

   

Personalavdelningen    

Kommunledningen    

Totalt    
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

  Nuvarande period 
Föregående år (samma 
period) 

Kommunstyrelsen 7,63 7,55 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

6,55 7,72 

Socialnämnden 7,63 9,09 

Sydnärkes IT-nämnd 3,58 6,51 

Lekebergs kommun (totalt) 7,06 8,20 

Avser perioden december-november. 
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4 Övergripande 

Övergripande 

  Innevarande period Föregående år 

Invånarantal 8 101 7 878 

Arbetslöshet 4% 3,8% 

Antal invånare i kommunen 2018-12-14. Slutgilitig siffra för 31 december har ännu inte fastställts av SCB. 
Siffror för arbetslöshet avser perioden nov 2018 



Undertecknande av handlingar (firmatecknare)

§6

KS 14-630

   



Beslut om utvecklingsmedel 2019

§7

KS 18-620

   



Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

§8

KS 19-5

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-10 1 (1)

Dnr: KS 19-5

   

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

Ärendebeskrivning
Enligt det allmänna reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Lekebergs kommun ska kommunstyrelsen inrätta arbetsutskott för beredning av 
ärenden som behöver beredas inför styrelsens/nämndens sammanträden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. fastställer antalet ledamöter i arbetsutskottet till fem under mandatperioden 
2019-2022.

2. väljer följande 
1. Xx till ordförande
2. Xx till förste vice ordförande
3. Xx till andre vice ordförande
4. Xx till ledamot
5. Xx till ledamot

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund 
Kommundirektör Handläggare



Val till Brottsförebyggande rådet 2019-2022

§9

KS 19-6

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-6

   

Val till Brottsförebyggande rådet 2019-2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen inrättade den 15/3-15 § 63 ett Brottsförebyggande råd med 
följande medlemmar:

- Kommunstyrelsens ordförande - Ordförande i rådet
- Ordföranden i kultur- och bildningsnämnden
- Ordföranden vård- och omsorgsnämnden
- Två representanter från oppositionen

- Kommundirektör
- Förvaltningschef - KUB
- Förvaltningschef - VON
- Polisen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ordförande
2. Xx till förste vice ordförande
3. Xx till andre vice ordförande 
4. Xx till ledamot
5. Xx till ledamot

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022

§10

KS 19-7

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-14 1 (1)

Dnr: KS 19-7

   

Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. fastställer antalet ledamöter till fem under mandatperioden 2019-2022.
2. Väljer enligt följande:

1. Xx till ordförande
2. Xx till förste vice ordförande
3. Xx till andre vice ordförande
4. Xx till ledamot
5. Xx till ledamot

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022

§11

KS 19-8

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-8

   

Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har en rådgivande roll och kan inte fatta formella beslut 
som binder medlemmarna.

Regionala samverkansrådet är en plattform för samverkan mellan Region Örebro län 
och länets kommuner och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Rådet 
har ingen juridisk status.

Regionala samverkansrådet består av trettiotre ledamöter. Åtta ledamöter utses av 
regionstyrelsen, två utses av kommunstyrelsen i respektive kommun med undantag 
av att kommunstyrelsen i Örebro kommun utser tre ledamöter.

Regionala samverkansrådet i Örebro län sammanträder minst fyra gånger per år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ledamot

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022

§12

KS 19-9

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-9

   

Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Specifika samverkansrådet för folkhälsa 2019-2022

§13

KS 19-10

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-10

   

Val till Specifika samverkansrådet för folkhälsa 2019-
2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja:
1. Ledamot
2. Ersättare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning och 
kompetensförsörjning 2019-2022

§14

KS 19-11

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-11

   

Val till specifika samverkansrådet för skola, utbildning 
och kompetensförsörjning 2019-2022

Ärendebeskrivning
Regionala samverkansrådet har gett det Specifika samverkansrådet för skola, 
utbildning och kompetensförsörjning i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde: 
- Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och 
viktiga för regionen. 
- Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
- Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och vård 
2019-2022

§15

KS 19-12

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-12

   

Val till specifika samverkansrådet för social välfärd och 
vård 2019-2022

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Kommunbygderådet 2019-2022

§16

KS 19-13

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-13

   

Val till Kommunala bygderådet 2019-2022

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till representant
2. Xx till representant

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



 Val till Hopajola årsmöte 2019-2022

§17

KS 19-14

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-14

   

Val till Hopajola årsmöte 2019-2022

Ärendebeskrivning
Hopajola är en naturvårdsorganisation som arbetar för att säkerställa skydd och vård 
av värdefulla och känsliga naturmiljöer och tillhörande biologisk mångfald i Örebro 
län. Namnet Hopajola är ett gammalt dialektalt uttryck för jorden vi äger och brukar 
gemensamt, d.v.s. byallmänningen.

Kommunstyrelsen har till Hopajolas årsmöte att välja:
1. Ordinarie ombud
2. Ersättare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ordinarie ombud
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022

§18

KS 19-15

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-15

   

Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till representant till årsmöte.
2. Xx till ersättare.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022

§19

KS 19-16

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-16

   

Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022

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

Kommunstyrelsen har att:
1. Föreslå ledamot till styrelsen
2. välja ombud till föreningsstämma
3. Välja ersättare till föreningsstämma

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Föreslår xx till styrelseledamot
2. Väljer xx till ombud till föreningsstämman.
3. Väljer xx till ersättare till föreningsstämman

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Regionalt miljö- och naturvårdsråd 2019-2022

§20

KS 19-17

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-17

   

Val till Regionalt miljö- och naturvårdsråd 2019-2022

Ärendebeskrivning
Det miljöstrategiska arbetet i Örebro län leds ytterst av ett Miljö- och naturvårdsråd 
med representanter från:

- Länsstyrelsen
- Skogsstyrelsen
- kommunerna
- Region Örebro län.

Rådet prioriterar årligen gemensamma åtgärder, följer utvecklingen, reviderar vid 
behov de regionala miljömålen och åtgärdsprogrammet samt höjer kompetensen 
inom miljö- och naturvårdsfrågor. Det är också ett viktigt forum för dialog i 
strategiska miljö- och naturvårdsfrågor.

Ledamöter i rådet är politiker från länets kommuner samt Region Örebro län. 
Skogsstyrelsen representeras av en tjänsteman. Rådets ordförande och vice 
ordförande är chefstjänstemän inom Länsstyrelsen, sekreterare är Länsstyrelsens 
miljömålssamordnare. Rådet träffas fyra gånger per år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja:

1. Xx till ledamot
2. Xx till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till E-18 gruppen 2019-2022

§21

KS 19-19

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-19

   

Tjänsteskrivelse - Val till E-18 gruppen 2019-2022

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att välja en representant till E18-gruppen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer xx till representant i E-18 gruppen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val till Business Region Örebro 2019-2022

§22

KS 19-20

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-20

   

Val till Business Region Örebro 2019-2022

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

Kommunstyrelsen har att välja:
1. Representant i styrgruppen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen väljer xx som representant i styrgruppen.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Val av representanter till länets demokratinätverk

§23

KS 19-24

   



Tjänsteskrivelse 2019-01-08 1 (1)

Dnr: KS 19-24

   

Tjänsteskrivelse - Val av representanter till länets 
demokratinätverk

Ärendebeskrivning
År 2004 bildades ett länsnätverk för demokratifrågor i Örebro län där länets 
kommuner, länsstyrelsen, landstinget, regionförbundet och flera andra 
organisationer ingick. Från 2010 fram tills 2015 var nätverket vilande men Region 
Örebro läns demokratiberedning tog initiativ till en återuppstart 2015.

Nätverkets syfte är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte främja och förbättra 
arbetet med demokrati och integration samt aktivt motverka främlingsfientlighet, 
rasism och antidemokratiska krafter i Örebro län.
De som erbjuds deltagande i nätverket är samtliga kommuner i länet, Länsstyrelsen, 
Region Örebro län, Polismyndigheten, Länsbildningsförbundet, ÖLIF samt andra 
länsorganisationer som omfattas av nätverkets syfte, mål och inriktning.

Varje kommun utser en förtroendevald samt en tjänsteperson som 
ordinarierepresentanter i nätverket samt ersättare för varje representant.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser xx som ordinarie representant till länets demokratinätverk 
med xx som ersättare.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Samverkansprotokoll för kännedom

§26
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