
Protokoll 2019-12-17

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Sandra Magnusson (Ekonom) §§213-214
Peter Brändholm  (Personalchef) §§213-214, §§222-226
Ludvig Wreth (Utredare) §§213-222
Lina Hagbrand (Ekonom) §§215-218
Pernilla Marberg  (SD) §214
Johan Niklasson  (C) §211

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande) 
§§210-231, §§233-246
Berth Falk (S) (vice ordförande) §§210-231, 
§§233-246 §232 ersätter Wendla 
Thorstensson (C) (ordförande) pga jäv
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C) §§212-246
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD) §§215-246
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S) §§210-214 
ersätter Pernilla Marberg (SD), §232 
ersätter Wendla Thorstensson (C) 
(ordförande) pga jäv
Håkan Trygg (S) §§210-211 ersätter Johan 
Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Christina Kareliussen (S) §§215-231, §§233-
246
Håkan Trygg (S) §§212-246
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §§210-246

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S) §232

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M) Kjell Edlund (S)

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 2019-12-17

Datum för överklagan 2019-12-18 till och med 2020-01-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§210 Val av justerare

§211 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund

§212 Information från holdingbolaget

§213 Information från kommundirektören

§214 Månadsrapport – november 2019

§215 Undertecknande av handlingar (firmatecknare)

§216 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2020

§217 Beslut om utvecklingsmedel 2019

§218 MER-plan 2020 kommunstyrelsen

§219 Beslut om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning 2020

§220 Intern kontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen

§221 Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2019-2034

§222 Utredning av vägbidrag

§223 Instruktion till kommundirektör

§224 Anställningsavtal för chefer

§225 Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun

§226 Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen

§227 Samverkansavtal med Business Region Örebro

§228 Svar på medborgarförslag om hundlatriner i Mullhyttan

§229 Svar på medborgarförslag om seniorboende/bostäder i Mullhyttan

§230 Svar på medborgarförslag om kommunal lekplats i Mullhyttan

§231 Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en ”Lekebergs kommun” skylt 
vid Skärshult

§232 Omställningsstöd till avgående kommunalråd

§233 Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022

§234 Val till brottsförebyggande rådet 2019-2022

§235 Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022

§236 Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022

§237 Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022

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

§239 Val till kommunbygderådet 2019-2022
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§240 Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022

§241 Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022

§242 Val till E-18 gruppen 2019-2022

§243 Val till Business Region Örebro 2019-2022

§244 Redovisning av delegeringsbeslut

§245 Meddelanden för kännedom

§246 Central samverkan (CESAM)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§210 - Val av justerare
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx utses att, tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med xx som ersättare.

Beslut

Håkan Söderman (M) utses att, tillsammans med ordförande justera dagens protokoll med Kjell 
Edlund (S) som ersättare.

Justering sker den 18 december 2019 kl. 9:30 i kommunhuset, Fjugesta. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§211 - Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

 

Johan Niklasson (C) anländer mötet 9:20, tjänstgör först under nästa punkt. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§212 - Information från holdingbolaget
Ärendebeskrivning

Under denna punkt får kommunstyrelsen information om holdingbolaget. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§213 - Information från kommundirektören
Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2019. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut inom 
kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till exempel 
arbetslösheten i kommunen.

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november.

Pernilla Marberg (SD) anländer kl. 10:00, inträder vid nästa punkt.  

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport november - (81187)
 Månadsrapport - november - (83194)
 §161 KSAU Månadsrapport – november 2019 - (KS 19-429-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 1 januari 2020

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

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

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

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

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

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

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

8. undertecknande av övriga handlingar till kommunstyrelsens ordförande Johan Niklasson eller 

Page 11 of 54



Protokoll 2019-12-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

kommunstyrelsens vice ordförande Berth Falk med tf kommundirektör Gustav Olofsson eller 
ställföreträdande kommundirektör Peter Brändholm som kontrasignerare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen delegerar från och med 1 januari 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

Mötet ajournerades innan punkten kl. 10:05 och återupptogs 10:20. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Undertecknande av handlingar (firmatecknare) - (81864)
 §162 KSAU Undertecknande av handlingar (firmatecknare) - (KS 14-630-15)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§216 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2020 (KS 19-802)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2020 - (82377)
 Beslutsattestanter KS 2020 - (82376)
 §163 KSAU Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2020 - (KS 19-802-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 4 586 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 1 308 tkr.

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

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

Förslag till beslut

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

Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen, 560 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

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

Ansökan om utvecklingsmedel till kommunstyrelseförvaltningen, 560 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (82270)
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 Ansökan om utvecklingsmedel 2019 för kommunstyrelseförvaltningen - (82096)
 Ekonomisk sammanställning av utvecklingsmedel 2019 1912 - (82271)
 §164 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-51)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

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

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

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

Beslut

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

Reservationer

Håkan Söderman (M), Pia Frohman (MP), Jonas Hansen (KD), Pernilla Marberg (SD), Gerry Milton (SD) 
reserverar sig. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-Plan 2020 med plan för 2021 och 2022 kommunstyrelsen - (81957)
 MER-plan 2020 med plan 2021-2022 (Kommunstyrelsen) red ändr - (83278)
 §165 KSAU MER-plan 2020 kommunstyrelsen - (KS 19-783-1)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§219 - Beslut om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning 
2020 (KS 19-679)
Ärendebeskrivning

I förslaget till MER-plan 2020 som gick upp för beslut i kommunfullmäktige i november 2019, finns en 
avsättning om 3 000 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska 
hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att utnyttja de 
avsatta resurserna redan i början av 2020, öppnade kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka 
om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i oktober 2019.

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

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

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

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

Förslag till beslut

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

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

Ansökan om utvecklingsmedel för arbetet med kompetensförsörjning inom Lekebergs kommun, 305 
tkr.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för kompetensförsörjning - (82094)
 Ansökan om utvecklingsmedel - Kompetensförsörjning KS - (82092)
 Ekonomisk sammanställning utvecklings- och kompetensutvecklingsmedel 2020 - (82269)
 §166 KSAU Beslut om medel för kompetensförsörjning 2020 - (KS 19-679-7)
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§220 - Intern kontrollplan 2020 - Kommunstyrelsen (KS 19-733)
Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Intern kontrollplan för 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020 - (81330)
 Intern kontrollplan 2020 KS - Rapport - (81348)
 §167 KSAU Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen - (KS 19-733-1)
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§221 - Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2019-2034 (KS 
19-417)
Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Befolkningsprognos 2019-2034 - (81189)
 Befolkningsprognos - (82229)
 §169 KSAU Befolkningsprognos för Lekebergs kommun 2019-2034 - (KS 19-417-8)
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§222 - Utredning av vägbidrag (KS 19-405)
Ärendebeskrivning

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

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Yrkande

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen
1. lägger informationen till handlingarna
2. ger kommundirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer för vägbidrag
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - utredning vägbidrag - (81950)
 Utredning - (79894)
 §168 KSAU Utredning av vägbidrag - (KS 19-405-4)
 §159 KS Uppdrag om översyn av det kommunala vägbidraget - (KS 19-405-3)
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§223 - Instruktion till kommundirektör (KS 18-692)
Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar instruktionen till kommundirektören.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar instruktionen till kommundirektören.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Instruktion för kommundirektör - (82379)
 Förslag till instruktion till kommundirektör - (80659)
 §170 KSAU Instruktion till kommundirektör - (KS 18-692-1)
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§224 - Anställningsavtal för chefer (KS 14-150)
Ärendebeskrivning

Beslut om att tillämpa tillsvidareanställning för chefsuppdrag.

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande

Kjell Edlund (S) och Kerstin Leijonborg (FL) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Anställningsavtal för chefer - (80191)
 §171 KSAU Anställningsavtal för chefer - (KS 14-150-7)
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§225 - Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun (KS 15-471)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkande 

Pernilla Marberg (SD), Kerstin Leijonborg (FL) och Johan Niklasson (C) yrkar bifall till förslaget till 
beslut. 

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun - (71057)
 Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun - (81821)
 §172 KSAU Riktlinjer för friskvård i Lekebergs kommun - (KS 15-471-9)
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§226 - Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 
löneutbetalningsprocessen (KS 19-669)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Revisionsrapport, granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen - (82268)
 Svar - Revisonsrapport, Gransksning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - 

(80928)
 Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen - (KS 19-

669-1)
 §173 KSAU Revisionsrapport - granskning av lönehanteringen och löneutbetalningsprocessen 

- (KS 19-669-2)
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§227 - Samverkansavtal med Business Region Örebro (KS 19-452)
Ärendebeskrivning

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Samverkansavtal Business Region Örebro - (82259)
 BRO Samverkansavtal - Förslag - (75338)
 §175 KSAU Samverkansavtal med Business Region Örebro - (KS 19-452-1)
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§228 - Svar på medborgarförslag om hundlatriner i Mullhyttan 
(KS 19-320)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - medborgarförslag Hundlatriner - (79612)
 Svar - medborgarförslag hundlatriner i Mullhyttan - (81650)
 Medborgarförslag om hundlatriner - (KS 19-320-1)
 §176 KSAU Svar på medborgarförslag om hundlatriner i Mullhyttan - (KS 19-320-3)
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§229 - Svar på medborgarförslag om seniorboende/bostäder i 
Mullhyttan (KS 19-3)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om seniorboende i Mullhyttan.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen antar svar på medborgarförslag om seniorboende i Mullhyttan.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - medborgarförslag Seniorbostäder i Mullhyttan - (79650)
 Svar - medborgarförslag seniorboende - (81646)
 Medborgarförslag angående seniorboende/lägenheter i Mullhyttan - (KS 19-3-1)
 §177 KSAU Svar på medborgarförslag om seniorboende/bostäder i Mullhyttan - (KS 19-3-4)
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§230 - Svar på medborgarförslag om kommunal lekplats i 
Mullhyttan (KS 19-321)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse medborgarförslag Kommunal lekplats i Mullhyttan - (79637)
 Svar - medborgarförslag om lekplats i Mullhyttan - (81651)
 Medborgarförslag om kommunal lekplats i Mullhyttan - (KS 19-321-1)
 §178 KSAU Svar på medborgarförslag om kommunal lekplats i Mullhyttan - (KS 19-321-3)
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§231 - Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en 
”Lekebergs kommun” skylt vid Skärshult (KS 14-523)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget hanterat.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget hanterat.

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

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

efter Täbyvägen - (KS 14-523-1)
 §179 KSAU Svar på medborgarförslag om önskemål att sätta upp en ”Lekebergs kommun” 

skylt vid Skärshult - (KS 14-523-5)
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§232 - Omställningsstöd till avgående kommunalråd (KS 19-821)
Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

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

Propositionsordning

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 
 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Jäv

Wendla Thorstensson (C) anmäler jäv.
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Yrkande

Kjell Edlund (S), Håkan Söderman (M) och Astrid Söderquist (C) yrkar bifall till förslaget till beslut. 

Beslut

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

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Omställningsersättning till avgående kommunalråd - (82811)
 Ansökan om omställningsstöd. - (KS 19-821-1)
 Bilaga 1. OPF-KL - bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda - 

(82846)
 Bilaga 2. Tillämpningsanvisningar till OPF-KL - (82847)
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§233 - Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 (KS 
19-5)
Ärendebeskrivning

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

Inkomna förslag från majoriteten: 

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Beslut

Kommunstyrelsen väljer

1. Johan Niklasson (C) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 2022-
12-31
2. Astrid Söderquist (C) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott för tiden 2020-01-01 - 2022-
12-31
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Beslutsunderlag
 §181 KSAU Val till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 - (KS 19-5-3)
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§234 - Val till brottsförebyggande rådet 2019-2022 (KS 19-6)
Ärendebeskrivning

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

Inkomna förslag från majoriteten:

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Beslutsunderlag
 §182 KSAU Val till brottsförebyggande rådet 2019-2022 - (KS 19-6-3)
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§235 - Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022 (KS 19-7)
Ärendebeskrivning

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

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

Inkomna förslag från majoriteten:  

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Beslut

Kommunstyrelsen väljer

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

Beslutsunderlag
 §183 KSAU Val till Folkhälsoutskottet 2019-2022 - (KS 19-7-3)
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§236 - Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022 (KS 19-8)
Ärendebeskrivning

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

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

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - ledamot i regionala samverkansrådet

 

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §184 KSAU Val till Regionala samverkansrådet 2019-2022 - (KS 19-8-4)
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§237 - Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022 
(KS 19-9)
Ärendebeskrivning

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

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

Inkommet förslag från majoriteten: 

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §185 KSAU Val till Specifika samverkansrådet för Kultur 2019-2022 - (KS 19-9-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Inkommet förslag från majoriteten:

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

 

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §186 KSAU Val till Specifika samverkansrådet för Social välfärd och vård 2019-2022 - (KS 19-

12-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§239 - Val till kommunbygderådet 2019-2022 (KS 19-13)
Ärendebeskrivning

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

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

Inkommet förslag från majoriteten:

Johan Niklasson (C) - representant i kommunala bygderådet

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

 

Beslut

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

 

Beslutsunderlag
 §187 KSAU Val till kommunbygderådet 2019-2022 - (KS 19-13-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Inkommet förslag från majoriteten:

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §188 KSAU Val till Hjälmarens Vattenvårdsförbund 2019-2022 - (KS 19-15-5)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Inkommet förslag från majoriteten: 

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §189 KSAU Val till LEADER- Mellansjölandets stämma 2019-2022 - (KS 19-16-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

Inkommet förslag från majoriteten: 

Johan Niklasson (C) - representant 

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §190 KSAU Val till E-18 gruppen 2019-2022 - (KS 19-19-3)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

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

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

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

Inkommet förslag från majoriteten: 

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

Förslag till beslut

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

Beslut

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

Beslutsunderlag
 §191 KSAU Val till Business Region Örebro 2019-2022 - (KS 19-20-4)
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§244- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 12 november 2019 - 10 december 2019.

Delegeringsbeslut
  §154 KSAU Yttrande avseende samråd inför beslut om Örvaremossens naturreservat - (KS 

19-378-9)
  §155 KSAU Yttrande avseende samråd inför beslut om utvidgning av Dunderklintarnas 

naturreservat - (KS 19-377-15)
  Delegationsbeslut - avstå att svara på remiss - (KS 19-816-3)
  §174 KSAU Remissvar - Regional handlingsplan för kompetensförsörjning - (KS 19-696-3)
  Delegationsbeslut - (KS 19-778-4)
  Delegationsbeslut - (KS 19-813-3)

Förslag till beslut

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

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll den 17 
december 2019. 
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Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§245- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom.

Meddelanden
  Yttrande avseende Örvaremossens naturreservat - ärende 511-2178-2016 - (KS 19-378-

11ndling)

  Yttrande avseende Dunderklintarnas naturreservat - ärende 511-2650-2019 - (KS 19-377-
18ndling)

  Brev till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges medlemmar ang. höghastighetståg - 
(ndling)

  Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i Örebro län - (KS 19-788-1ndling)

  Protokoll 191017 LeBo - (KS 19-279-4ndling)

  Protokoll 191017 LeKo - (KS 19-278-4ndling)

  Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - (KS 19-792-1ndling)

  §124 KF Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - Laxå - (KS 19-614-6ndling)

  Protokoll Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och kompetensförsörjning, 2019-
11-07 - (KS 19-801-1ndling)

  Cirkulär 19:47 - Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok 
AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista | Viktig information från SKL - (KS 19-
88-10ndling)

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

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

  Informations- och Nyhetsbrev KSFAB - (ndling)

  Undertecknad överenskommelse om samverkan i det lokala integrationsarbetet - (KS 19-
449-6ndling)

  Protokoll FINSAM 191128 - (KS 19-80-8ndling)

  Protokoll för sydnärkes miljönämnd 2019-12-02 - (KS 19-299-2ndling)

  Principöverenskommelse om Allmänna bestämmelser m.m. samt partsgemensamma 
arbeten med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirkulär 19: - (KS 19-88-11ndling)
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  Överenskommelse om prolongering av Principöverenskommelse Lokala omställningsmedel 
(TLO-KL) och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser | Viktig information 
från SKR och Sobona, cirk - (KS 19-88-12ndling)

  Protokoll SYD-IT 2019-11-21 - (ndling)

  Revisionsrapport angående Direktionens styrning och uppföljning av personalförsörjningen - 
(KS 19-827-1ndling)

  Svar från Direktionen ang. personalförsörjning - (KS 19-827-2ndling)

  Protokoll från  Regionala samverkansrådet 12091204 - (KS 19-127-8ndling)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Page 53 of 54



Protokoll 2019-12-17

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§246 - Central samverkan (CESAM)
Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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