
Kallelse 2019-06-26

Kommunstyrelsen
Tid Plats
09:00-12:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga

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

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

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

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer xx att justera dagens protokoll, med xx som ersättare.
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2 – Tillförordnad kommundirektör 
(KS 19-477)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av att kommundirektör Martin Willén har valt att säga upp sig behöver kommunen 
fatta beslut om en tillförordnad kommundirektör under rekryteringsperioden, Martin Willén gör sin 
sista dag i Lekeberg den 15 september.

Förslaget som ligger är att Gustav Olofsson, nuvarande administrativ chef, under 
rekryteringsperioden tillförordnas som tf. kommundirektör. Gustav Olofsson tillförordnas från och 
med 16 september.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förordnar Gustav Olofsson som tillförordnad kommundirektör från och med 16 
september fram till dess att en ny kommundirektör tillträtt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - tf. kommundirektör
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3 – Undertecknande av handlingar 
(firmatecknare) 
(KS 14-630)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag gällande undertecknande av handlingar, bland 
annat firmatecknare, borgensförbindelser och årsredovisning. Eftersom en ny tillförordnad 
kommundirektör anställts, så behöver delegationen revideras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 16 september
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 tf kommundirektör Gustav Olofsson eller 
ekonomichef Anna Bilock som kontrasignerare,
6. Delegerar undertecknande av kommunens årsredovisning till kommunstyrelsens ordförande 
Wendla Thorstensson tillsammans med tf kommundirektör Gustav Olofsson,
7. undertecknande av ansökan till kronofogden om betalningsföreläggande lämnas till Gunilla 
Ljungstedt med Anna Bilock eller Lina Hagbrand som kontrasignerare,
8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson 
eller kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör Gustav Olofsson eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare)
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4 – Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 
2019 
(KS 19-38)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar ändring av beslutsattestanter för kommunstyrelsens verksamheter 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2019
 Beslutsattestanter KS 2019-06-26
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5 – Utlysning av bidrag 
(KS 19-478)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med anledning av att det finns ett tillfälligt ekonomiskt utrymme bestående av 
kapitalkostnadstäckning i år (2019) för ännu ej genomförda investeringar på 1 000 000 kr föreslås 
att detta utrymme används till bidrag för att främja och utveckla integrationsaktiviteter och 
integrationsprojekt i Lekebergs kommun. Detta har genomförts en gång tidigare, 2017, med gott 
resultat.

Bidrag kan sökas för aktiviteter och projekt som på ett tydligt sätt främjar och utvecklar 
integrationen i kommunen, gärna med en långsiktig ambition och strävan. Aktiviteten/projektet ska 
genomföras i Lekebergs kommun och vända sig till kommuninvånarna. Aktiviteten/projektet kan 
vara ett enstaka arrangemang eller löpa över flera år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Fastställer ansökningsperioden till perioden 2019-07-01 - 2019-08-12 för bidrag till 
intigrationsaktiviteter

2. Uppdrar till kommundirektören att ta fram och fastställa regler för bidragen
3. Delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om fördelning av bidraget

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utlysning av bidrag
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