
Protokoll 2019-03-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-16:15 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm (Personalchef) §50, §55
Anna Bilock  (Ekonomichef) §50, §55
Helen Ekman (Utredare) §50, §§54-55
Sandra Magnusson  (Ekonom ) §50
Linda Calson (Personalhandläggare ) §51, §57
Patrick Husa (Personalhandläggare ) §51
Carina Åkesson (Personalhandläggare ) §§52-53
Ludvig Wreth (Utredare ) §§54-55
Mats Turesson  (Teknisk chef) §55
Anna Andreasson (Näringslivschef ) §55
Lina Hagbrand  (Ekonom ) §55

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)
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§47-67

Ordförande _________________________________________________________________

Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________

Jonas Hansen (KD)

Sekreterare _________________________________________________________________

Kajsa Rosén
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-12

Datum för överklagan 2019-03-14 till och med 2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

Ärendelista
§47 Val av Justerare

§48 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

§49 Kommundirektörens information

§50 Månadsrapport för februari 2019

§51 Projekt - Personal- och kompetensförsörjning

§52 Internkontroll arbetsmiljöplan 2018

§53 Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec

§54 Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4

§55 Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018

§56 Beslut om utvecklingsmedel 2019

§57 Lönekartläggning 2018

§58 Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel 2018 för fortsatt digitalisering av arkiv

§59 Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel - Projekt automatiserad och digitaliserad 
medarbetarprocess

§60 Revisionsrapport - Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering

§61 Återkallande av uppdrag - handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län

§62 Återkallande av uppdrag om att  att utreda förutsättningarna för en upprustning av 
gamla Svartåbanan

§63 Återkallande av uppdrag - förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte dagligen ska 
rulla igenom på Storgatan

§64 Återkallande av uppdrag - Utredning av Sannabadet

§65 Redovisning av delegeringsbeslut

§66 Meddelanden

§67 Samverkansprotokoll för kännedom
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Justerare signatur

§47- Val av Justerare
Ärendebeskrivning
En justerare med ersättare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens 
protokoll.

Justering sker den 13 mars kl. 11:00.

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jonas Hansen (KD) till justerare med Berth Falk (S) som ersättare.
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Justerare signatur

§48- Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar representanter från respektive nämnd, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingar.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingar.
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Justerare signatur

§49- Kommundirektörens information
Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Page 7 of 30



Protokoll 2019-03-12

Justerare signatur

§50 - Månadsrapport för februari 2019 (KS 19-128)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för februari 2019. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut inom 
kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till exempel 
arbetslösheten i kommunen.

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för februari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för februari 2019.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för februari 2019 - (KS 19-128-2)
 §20 KSAU Månadsrapport för februari 2019 - (KS 19-128-1)
 Månadsrapport för februari 2019 - (70924)
 Sjukfrånvaro 2019-2018 KS feb-jan.pptx - (70966)
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Justerare signatur

§51 - Projekt - Personal- och kompetensförsörjning (KS 19-133)
Ärendebeskrivning
Information om arbetet med personal - och kompetensförsörjning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande
Håkan Söderman (M) yrkar att en att delrapport ska göras till kommunstyrelsen den 15 oktober 
2019.

Propositionsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget till beslut samt Håkan Södermans (M) 
yrkande och finner det bifallet.

Beslut
Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna
2. beslutar att delrapport ska göras till kommunstyrelsen den 15 oktober 2019.

Beslutsunderlag
 §21 KSAU Information: Projekt - Personal- och kompetensförsörjning - (KS 19-133-1)
 Information KS 2019-03-12(70177) (0).pptx - (71000)
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Justerare signatur

§52 - Internkontroll arbetsmiljöplan 2018 (KS 19-66)
Ärendebeskrivning
Med anledning av avvikelser som upptäckts i arbetet med kommunstyrelsens intern kontrollen 2018 
redovisas nu vilka åtgärder som vidtagits. Första kontrollen visade att det var sex verksamheter som 
ej hade upprättat några arbetsmiljöplaner för 2018.

Varje år skapas arbetsmiljöplaner som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Arbetsmiljöplanen är en handlingsplan där man beskriver förbättringar, förändringar och brister som 
finns inom arbetsmiljön på den aktuella arbetsplatsen. Det kan vara faktorer som framkommit vid 
medarbetarenkätundersökning, arbetsplatsträff, skyddsrond, brandskyddskontroll etcetera.

Arbetsmiljöplanen ska innehålla vad som behöver åtgärdas, när det ska åtgärdas och vem som är 
ansvarig för genomförandet. Ansvarig chef kan delegera arbetsuppgifter gällande arbetsmiljön, men 
inte delegera arbetsmiljöansvaret.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av avvikelser i internkontroll kring arbetsmiljöplaner - (KS 19-

66-2)
 §22 KSAU Internkontroll arbetsmiljöplan 2018 - (KS 19-66-1)
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Justerare signatur

§53 - Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec (KS 18-
777)
Ärendebeskrivning
Personalavdelningen har under 2018 haft uppdraget att genomföra internkontroll av 
frånvarorapportering i Personec.

Internkontrollen gällande rapportering av frånvaro i Självservice, som genomfördes första kvartalet 
2018, uppvisade brister vilket föranledde en utökad internkontroll. Den utökade kontrollen bestod av 
att jämföra hur vikarier bokats, dvs. vem har varit sjuk, VAB, semester eller haft annan form av 
lagstadgad ledighet och sedan har kontroll av om frånvaron rapporterats in i Självservice 
genomförts. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av redovisat internkontrollmoment.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Internkontroll av ej rapporterad frånvaro - (KS 18-777-3)
 §23 KSAU Internkontroll av ej rapporterad frånvaro i Personec - (KS 18-777-2)
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Justerare signatur

§54 - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 (KS 18-
1018)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i samband 
med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen inom nämnderna 
fortlöper. Rapport 4 gällande kommunstyrelsens utförda internkontroller behandlades och antogs av 
kommunstyrelsen i februari 2018. Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna internkontrollrapporter för perioden 2018-11-
01 - 2018-12-31.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört samtliga kontrollmoment för perioden.
Av de fem kontroller som genomförts visade två uppföljningar mindre avvikelser. Det gäller kontroll 
av politiskt fattade beslut samt uppföljning av arbetsmiljö. Övriga tre kontroller visade inga 
avvikelser. Nämnden anser att internkontrollen för 2018 har varit en viktig del i arbetet med att 
säkerställa efterlevnad av lagar, andra krav och rutiner.

Socialnämnden har genomfört samtliga tio kontrollmoment som var planerade per sista december. 
Resultatet visar större avvikelser på fyra punkter: kontroll av delegationsbeslut avseende 
tillsvidareanställningar, ej uppföljda biståndsbeslut, verksamheternas ekonomiska resultat samt 
aktuella genomförandeplaner för brukare. En mindre avvikelse har hittats gällande 
delegationsbeslut. För övriga fem kontroller noterades inga avvikelser.

Sydnärkes IT-nämnd har genomfört en av två planerade kontrollmoment. Kontrollen avseende 
genomgång av säkerhetskopieringsjobb visade inga avvikelser. Kontrollen som ej har genomförts 
gäller uppföljning av politiskt fattade beslut. Det har inte kontrolleras på grund av resursbrist.

Totalt sett för 2018 kan konstaterats att nämnderna överlag utfört kontrollmoment enligt plan och 
den interna kontrollen bedöms fungera bra i kommunens nämnder.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 - (KS 18-1018-15)
 §24 KSAU Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 - (KS 18-1018-14)
 §3 SON Intern kontrollplan 2018, uppföljning per sista december - (KS 18-1018-11)
 §8 KUB nämnd Intern kontrollrapport 4 2018 - (KS 18-1018-3)
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Justerare signatur

 Intern kontrollrapport (Socialnamnden) per sista december - (KS 18-1018-13)
 Intern kontrollrapport (Sydnarkes IT-namnd) - (KS 18-1018-7)
 Intern kontrollrapport 4 Kultur- och bildningsnämnden - (KS 18-1018-2)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 4 Sydnärke IT-Förvaltning - (KS 18-1018-9)
 Intern kontroll för Lekebrgs kommun - rapport 4 - Presentation för KS - (69701)
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Justerare signatur

§55 - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018 (KS 19-
67)
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse för 2018 beskriver de stora händelserna för Kommunstyrelsens verksamheter 
och redovisar utfall för mål och ekonomi

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %. Fyra av de uppsatta nämndmålen nås helt, och 
två nås delvis

Ekonomiskt gör Kommunstyrelsen ett överskott med 4 271 tkr. Om man bortser ifrån KS 
oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. Prognostiserat resultat i prognos 3 (t o m 
oktober 2018) var ett överskott om 1 600 tkr. Främsta anledning till differensen mellan prognos och 
resultat är överskott för icke förbrukade utvecklingsmedel, utfall för Teknik- och serviceavdelningen, 
då vidtagna besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än prognostiserat samt att det har varit 
svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier.

VA-verksamheten gör ett mindre underskott om 53 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar verksamhetsberättelsen för 2018 med redaktionella ändringar.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018 - (KS 19-67-1)
 Verksamhetsberättelse 2018 Kommunstyrelsen - (KS 19-67-3)
 §25 KSAU Verksamhetsberättelse för Kommunstyrelsen 2018 - (KS 19-67-2)
 Presentationen från verksamheterna - (70600)
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Justerare signatur

§56 - 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 4 038 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 856 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 12 mars 2019 
föreslås följande ansökning att beviljas:

 Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 575 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom KUB, 575 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden
Johan Niklasson (C), Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 575 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för mentorsassistenter inom Kultur- och bildningsnämnden, 
575 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-32)
 Ansökan utvecklingsmedel mentorsassistenter - (KS 18-620-33)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 1903 - (KS 18-620-34)
 §26 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-31)
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Justerare signatur

§57 - Lönekartläggning 2018 (KS 19-103)
Ärendebeskrivning
Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren årligen genomföra en lönekartläggning. Kartläggningen 
syftar framförallt till att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och 
män. Resultatet av hela kartläggningen ska visa om det finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män i lika arbeten, i likvärdiga arbeten och i högre värderat och lägre lönesatt kvinnodominerat 
arbete. Lönekartläggningen utgör också en av de aktiva åtgärderna som arbetsgivaren ska genomföra 
kontinuerligt för att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och att 
jobba för allas lika rättigheter och möjligheter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner lönekartläggningen för 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lönekartläggning 2018 - (KS 19-103-2)
 §27 KSAU Lönekartläggning 2018 - (KS 19-103-1)
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Justerare signatur

§58 - Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel 2018 för fortsatt 
digitalisering av arkiv (KS 18-360)
Ärendebeskrivning
Administrativa avdelningen ansökte under våren år 2018 medel till utvecklingsprojekt från 
kommunstyrelsen. Ansökan var på 855 000 kr som beviljades i två steg. Detta är en slutrapport om 
hur de beviljade medlen användes.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport digitalisering av arkiv - (KS 18-360-9)
 Slutrapport - Digitalisering av arkiv - (KS 18-360-10)
 §28 KSAU Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel 2018 för fortsatt digitalisering av arkiv - 

(KS 18-360-8)
 § 67 KS Beslut om utvecklingsmedel - (KS 18-360-2)
 Ansökan för fortsatt digitalisering av arkiv - (KS 18-360-1)

Page 17 of 30



Protokoll 2019-03-12

Justerare signatur

§59 - Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel - Projekt 
automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess (KS 18-603)
Ärendebeskrivning
Gemensam administration och Sydnärkes IT ansökte under våren 2018 om 350 000 kr till 
utvecklingsprojekt för att digitalisera delar av anställningsprocessen från kommunstyrelsen vilket 
beviljades. En rapport har tagits fram som med syfte att beskriva för kommunstyrelsen hur de 
beviljade medlen använts och om målet med projektet uppnåtts.

Totaltsett bedöms projektet som lyckat och de uppsatta målen har uppnåtts. Viktigt är dock att se 
detta som ett första steg och att digitaliseringen fortsätter av anställningsprocessen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Slutrapport - (70047)
 §29 KSAU Slutrapport av tilldelade utvecklingsmedel - Projekt automatiserad och 

digitaliserad medarbetarprocess - (KS 18-603-2)
 Slutrapport - Digitalisering av anställningsprocessen - (KS 18-603-3)
 Ansökan om medel för automatiserad och digitaliserad medarbetarprocess - (KS 18-603-1)
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Justerare signatur

§60 - Revisionsrapport - Kultur- och bildningsnämndens arbete 
mot kränkande behandling och diskriminering (KS 18-1010)
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer genomförde i november 2018 en riskanalys och fördjupad granskning av hur 
kultur- och bildningsförvaltningen arbetar med att förebygga och hantera kränkande behandling och 
diskriminering i grundskolan.
De konstaterar bl.a. att kommunstyrelsen bör revidera de dokument som berör kommunens 
arbetsgivaransvar när det gäller kränkande behandling och diskriminering. Samtidigt som revisionen 
pågick så arbetade förvaltningen med en översyn av de berörda dokumenten och under hösten 
antog kommunstyrelsen reviderade dokument. I praktiken innebär det att det som revisionen 
föreslår kommunstyrelsen redan är genomfört. De berörda styrdokumenten är ”Policy mot 
kränkande särbehandling” (dnr KS 18-465) antagen 2018-11-13.”Policy mot diskriminering, för lika 
rättigheter och möjligheter”(dnr KS 18-432) antagen av kommunstyrelsen 2018-11-13.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att inga ytterligare åtgärder behövs utifrån 
revisionsrapporten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Information om revisionsrapport - (KS 18-1010-4)
 Missiv - Revisionsrapport - Granskning av kultur- och bildningsnämndens arbete mot 

kränkande behandling - (KS 18-1010-2)
 Revisionsrapport - Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolan - 

(KS 18-1010-1)
 §30 KSAU Revisionsrapport - Kultur- och bildningsnämndens arbete mot kränkande 

behandling och diskriminering - (KS 18-1010-3)
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Justerare signatur

§61 - Återkallande av uppdrag - handlingsplan för 
klimatanpassning i Örebro län (KS 14-509)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2016 till kommundirektören att verka för att en gemensam 
klimatanpassningsplan skulle tas fram i samarbete med andra kommuner i Sydnärke kommunerna.

Sedan dess har kommunens miljöarbete framförallt präglats av arbetet att miljödiplomera 
kommunen, något som uppnåddes i januari 2019. Ingen klimatanpassningsplan har tagit fram och en 
av anledningarna har varit att intresset att skapa en gemensam sådan varit låg. I 
miljödiplomeringsarbetet ingår ett arbete som i delar kan sägas uppfylla de intentioner som en 
klimatanspassningsplan skulle ha.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att uppdraget ses som inaktuellt då arbetet med 
miljödiplomeringen har ersatt och uppfyllt målsättningen med uppdraget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som ersatts av uppdraget kring miljödiplomering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Reservation
Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Pernilla Marberg (SD) reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag

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

Propositionsordning
Ordföranden föreslår att liggande förslag ställs mot Håkan Södermans (M) yrkande om avslag
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Mötet godkänner propositionsordningen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag 

Beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget som ersatts av uppdraget kring miljödiplomering.

Reservationer
Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse  - Återrapportering av uppdrag klimatanpassning i Örebro län - (KS 14-509-

20)
 §13 Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-18)
 §12 Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-16)
 Tjänsteskrivelse - Klimatanpassningsplan - (KS 14-509-17)
 §31 KSAU Återkallande av uppdrag - handlingsplan för klimatanpassning i Örebro län - (KS 14-

509-19)
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§62 - Återkallande av uppdrag om att  att utreda 
förutsättningarna för en upprustning av gamla Svartåbanan (KS 
14-407)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom till kommunen 2014-09-08. I medborgarförslaget föreslogs att den 
gamla Svartåbanan rustas upp så att den går att använda som cykel- och gångstig mellan 
Hemsjöstrand och Mullhyttan. Kommunstyrelsen gav i samband med svaret på medborgarförslaget 
ett uppdrag till kommundirektören utreda förutsättningarna för en upprustning av gamla 
Svartåbanan.

Förvaltningen har konstaterat att ett arbete med att försöka få till cykelförbindelser mellan olika 
orter kräver stora resurser, såväl kompetensmässigt som ekonomiskt i de investeringar som krävs. 
Lekebergs kommun är liten och saknar egen kompetens inom området. Kommunen har inte heller de 
investeringsvolymer att ett regionalt cykelprojektet skulle kunna genomföras på egen hand.

Därför är kommunens arbete med att få till sådana länkar mellan orterna idag främst koncentrerat 
på dialog och påverkan på Trafikverket och Region Örebro län som i såväl åtgärdsvalstudien för väg 
204 som i den regionala cykelplaneringen kan ha bättre möjligheter än Lekebergs kommun på egen 
hand.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen återkallar uppdraget kring att utreda 
möjligheterna att rusta upp Svartåbanan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda förutsättningarna för en 
upprustning av gamla Svartåbanan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen

Propositionsordning
Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att bifall till huvudförslaget

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Reservation
Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.
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Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag

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

Pia Froman (MP) yrkar att den som ställt medborgarförslaget får information om beslutet

Propositionsordning
Ordföranden avser att först ställa liggande förslag mot Håkan Södermans (M) yrkande om avslag

Ordföranden avser att i steg två att ställa Pia Froman (MP) tilläggsyrkande mot avslag

Mötet godkänner propositionsordningen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag med tilläggsyrkandet från Pia 
Froman (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen 

1. återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda förutsättningarna för en upprustning 
av gamla Svartåbanan.

2. beslutar att den som ställt medborgarförslaget får information om beslutet

Reservationer
Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig     

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag hälsostig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-407-

10)
 Tjänsteskrivelse - angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-407-8)
 Yttrande - svar på medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-

407-7)
 Tjänsteskrivelse - angående anmälan av nytt medborgarförslag Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan - (KS 14-407-3)
 §225 Svar på medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs gamla 

Svartåbanan - (KS 14-407-5)
 §128 Anmälan av besvarat medborgarförslag - Medborgarförslag angående Hälsans stig längs 

gamla Svartåbanan - (KS 14-407-6)
 Medborgarförslag - Hälsostig längs gamla Svartåbanan - (KS 14-407-1)
 Protokollsutdrag KF 2014-09-08 §88 - (14KS407-2)
 §32 KSAU Återkallande av uppdrag om att  att utreda förutsättningarna för en upprustning 

av gamla Svartåbanan - (KS 14-407-9)
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§63 - Återkallande av uppdrag - förbifart runt Fjugesta för att tung 
trafik inte dagligen ska rulla igenom på Storgatan (KS 14-567)
Ärendebeskrivning
I I samband med att kommunen mottog ett medborgarförslag om att bygga en förbifart runt Fjugesta 
fattade kommunstyrelsen beslut 2015-12-15 om att uppdrar åt kommundirektören att utreda 
möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta tätort i samband med utveckling av ny 
bebyggelse söder om tätorten. Någon enskild utredning av ett vägbygge har inte genomförts men 
frågan om trafikföring genom Fjugesta ingår i arbetet med infrastruktur- och trafikplanering i 
samband med utvecklingen av Fjugesta södra och de detaljplaner som berör området och val av 
väglösning sker de beslut som fattas i dessa ärenden.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår med anledning av ovan att uppdraget att utreda en förbifart 
Fjugesta återkallas då arbetet med trafikplanering ingår i det löpande arbetet med att utveckla 
Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda möjligheten till byggande 
av ny förbifart utanför Fjugesta tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Reservation
Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag

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

Pia Froman (MP) yrkar att den som ställt medborgarförslaget får information om beslutet
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Propositionsordning
Ordföranden avser att först ställa liggande förslag mot Håkan Södermans (M) yrkande om avslag

Ordföranden avser att i steg två att ställa Pia Froman (MP) tilläggsyrkande mot avslag

Mötet godkänner propositionsordningen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag med tilläggsyrkandet från Pia 
Froman (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen 

1. återkallar uppdraget till kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny 
förbifart utanför Fjugesta tätort.

2. beslutar att den som ställt medborgarförslaget får information om beslutet

Reservationer
Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD) och Kerstin Leijonborg (FL) reserverar sig    

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkalla uppdrag förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte dagligen 

ska rulla igenom på Storgatan - (KS 14-567-11)
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag - (KS 14-567-8)
 §159 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta - (KS 14-567-5)
 §202 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta - (KS 14-567-6)
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§64 - Återkallande av uppdrag - Utredning av Sannabadet 
(13KS84)
Ärendebeskrivning
2014-09-09 gav kommunstyrelsen ett uppdrag i samband med behandlingen av ett medborgarförslag 
att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets framtida förutsättningar i syfte att området 
ska kunna användas under en längre säsong jämfört med idag. I en genomgång av politiska beslut 
som inte verkställts identifierades detta beslut och det är nu uppe för ställningstagande.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ärendet är inaktuellt då det gått nästan fem år sedan 
beslutets och sen dess har det bland annat skett en utarrendering av Sannabadet till ny entreprenör. 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen återkallar/avslutar uppdraget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen återkallar uppdraget att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets 
framtida förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag till återkallelsen.

Propositionsordning
Ordföranden frågar om hon kan ställa förslagen mot varandra och får den ordningen godkänd.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller 
huvudförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt förslag till beslut.

Reservation
Håkan Söderman (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.

Pernilla Marberg (SD) Reserverar sig till förmån för Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden
Håkan Söderman (M) yrkar avslag

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

Pia Froman (MP) yrkar att den som ställt medborgarförslaget får information om beslutet

Propositionsordning
Ordföranden avser att först ställa liggande förslag mot Håkan Södermans (M) yrkande om avslag
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Ordföranden avser att i steg två att ställa Pia Froman (MP) tilläggsyrkande mot avslag

Mötet godkänner propositionsordningen

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag med tilläggsyrkandet från Pia 
Froman (MP)

Beslut
Kommunstyrelsen

1. återkallar uppdraget att utreda Sannabadets och det kringliggande områdets framtida 
förutsättningar i syfte att området ska kunna användas under en längre säsong. 

2. beslutar att de som ställt medborgarförslagen får information om beslutet

Reservationer
Håkan Söderman (M), Pernilla Marberg (SD) Kerstin Leijonborg (FL)    

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återkallande av uppdrag angående utredning av inomhusbad vid Sanna - 

(13KS84-10)
 §34 KSAU Återkallande av uppdrag - Utredning av Sannabadet - (13KS84-9)
 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §165 - (KS 13-84-7)
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §80 - (KS 13-84-8)
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-6)
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-5)
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-4)
 Yttrande över medborgarförslag angående inomhusbad vid Sanna - (KS 13-84-3)
 Protokollsutdrag KF 2013-06-12 - (KS 13-84-2)
 Medborgarförslag angånde ett inomhusbad vid Sanna - (13KS84-1)
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§65- 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 7 februari 2019 - 5 mars 2019.

Delegeringsbeslut
  Anmälan av delegationsbeslut -Beslut om lokala trafikföreskrifter - (KS 19-91-2)
  Delegationsbeslut - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade - (KS 19-86-2)
  Delegationsbeslut gällande granskning - (KS 17-331-48)
  Delegationsbeslut - §52 Rätt att fatta beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade - (KS 19-114-2)
  Delegationsbeslut - §44 Bidrag till enskilda vägar enligt norm - (KS 19-126-2)
  Delegationsbeslut - Svar på remiss angående ansökan om undersökningstillstånd - (KS 19-

77-7)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 12 mars 
2019.

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 12 mars 
2019.
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§66- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen under perioden 2019-02-07 till 2019-03-05.

Meddelanden
  Internränta för år 2020 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:5 - (KS 19-88-4)
  Expediering av beslut -  Sydnärke IT-nämnds intern kontrollplan för 2019 - ()
  Expediering av beslut §5 SYD-IT Intern kontrollplan för 2019 - ()
  Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 | Viktig information från SKL, cirkulär 19:06 - (KS 

19-88-5)
  E-postmeddelande:  Snö och dess röjning!? - (KS 19-76-6)
  Protokoll Sydärkes miljönämnd 2019-02-25 - (KS 19-149-1)
  Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018 - (KS 19-157-1)
  Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren - ()
  Invigning av Vindpark Kronoberget - ()

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger inkomna meddelanden till handlingarna.
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§67- 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.

Protokollet från Central samverkan från den 5 mars 2019 publiceras så snart det är justerat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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