
Protokoll 2019-10-15

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

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Monica Skantz (Förvaltningschef KUB) §171
Anna Bilock (Ekonomichef) §§171-173
Sandra Magnusson (Ekonomicontroller) §§171-172
Peter Brändholm (Personalchef ) §§171-172
Ludvig Wreth (Utredare) §172
Carina Åkesson (Rehabiliteringshandläggare) §§176-177
Linda Calson (Personalspecialist) §178

Protokollet innehåller paragraferna §§168-184

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

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

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Elin Nilsson (L)  ersätter Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-15

Datum för överklagan 2019-10-17 till och med 2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

Ärendelista
§168 Val av justerare
§169 Information från nämnder, bolag och kommunalförbund
§170 Information från kommundirektören
§171 Återrapportering av åtgärder för budget i balans från KUB
§172 Månadsrapport september 2019
§173 Skattesats för allmän kommunalskatt 2020
§174 Beslut om utvecklingsmedel 2019
§175 Utvecklingsmedel 2020
§176 Erbjudande om köp av Sixtorp och Stenbäcken
§177 Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa
§178 Delrapportering av projekt Personal- och kompetensförsörjning
§179 Risk- och Sårbarhetsanalys
§180 Delegationsordning för kommunstyrelsen
§181 Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg
§182 Redovisning av delegationsbeslut
§183 Meddelanden för kännedom
§184 Central samverkan
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Justerare signatur

§168 - Val av justerare

Ärendebeskrivning

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

Beslut

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

Justering sker torsdagen den 17 oktober kl. 8.00.
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Justerare signatur

§169 - 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. 
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Justerare signatur

§170 - 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

§171 - Återrapportering av åtgärder för budget i balans från KUB 
(KS 19-325)
Ärendebeskrivning

Vid prognos 1 för Lekebergs kommun 2019 visar kultur- och bildningsnämnden ett 
underskott för hela året på 1 100 tkr. Kommunstyrelsen uppdrog den 28 maj 2019 åt kultur- 
och bildningsnämnden att återrapportera vilka åtgärder nämnden ämnar vidta för att få en 
budget i balans. Kultur- och bildningsnämnden inkom med återrapportering den 30 augusti 
2019 till kommunstyrelsen där nämnden presenterar kostnadsreducerande åtgärder 
motsvarande 1 100 tkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen från kultur- och bildningsnämnden.

Mötet ajourneras kl. 10.04 och återupptas 10:14. 
Monica Skantz deltar på sammanträdet på distans via Teams.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering från Kultur- och bildningsnämnden ang. budget i balans - 

(KS 19-325-15)
 Åtgärder för budget i balans - kompletterad - (KS 19-325-13)
 §62 KUB nämnd Åtgärder för budget i balans inom Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KS 

19-325-11)
 §124 KSAU Återrapportering från kultur- och bildningsnämnden gällande budget i balans - 

(KS 19-325-14)
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Justerare signatur

§172 - Månadsrapport september 2019 (KS 19-427)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för september 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 september 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 september.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för september.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport september 2019 - (KS 19-427-2)
 Månadsrapport - september - (80439)
 §125 KSAU Månadsrapport september 2019 - (KS 19-427-1)
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Justerare signatur

§173 - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 (KS 19-663)
Ärendebeskrivning

Fastställande av 2020 års skattesats för Lekebergs kommun ska enligt kommunallagen 8 
kapitlet 6§, föreslås av kommunstyrelsen innan oktober månads utgång och beslutas av 
kommunfullmäktige innan november månads utgång. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 
att skattesatsen förblir oförändrad 2020. Skattesatsen 2019 är 22:43 kronor och blir således 
densamma 2020.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2020 till 22:43 kronor per skattekrona.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Skattesats för allmän kommunalskatt 2020,  Lekebergs kommun - (KS 19-

663-2)
 §126 KSAU Skattesats för allmän kommunalskatt 2020 - (KS 19-663-1)
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Justerare signatur

§174 - 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 4 206 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 1 688 tkr.

Nu har ytterligare en ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 15 
oktober 2019 föreslås följande ansökning att beviljas:
- Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr

Observera att ansökan även innefattar 2020 och dessa delar beviljas inte i nuläget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 380 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:
Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 380 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:
Ansökan om utvecklingsmedel till Flexenhet inom grundskolan, 380 tkr.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-47)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 201909 - (KS 18-620-49)
 Ansökan om utvecklingsmedel - Flexenhet inom grundskolan - (KS 18-620-48)
 §127 KSAU Utvecklingsmedel 2019 - (KS 18-620-46)
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Justerare signatur

§175 - Utvecklingsmedel 2020 (KS 19-679)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 avsattes extra resurser till bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, 
utredningar och kompetensutveckling. I de preliminära ramar inför 2020 som 
Kommunstyrelsen beslutade om i juni finns ytterligare en avsättning om ca 3,7 mnkr. För att 
få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2020, så förslås att 
ansökningsmöjligheten för dessa öppnas redan till Kommunstyrelse sammanträdet i november 
2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen öppnar upp ansökningsmöjligheterna avseende 2020 års utvecklingsmedel 
i november 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen öppnar upp ansökningsmöjligheterna avseende 2020 års utvecklingsmedel 
i november 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvecklingsmedel 2020 - (KS 19-679-2)
 §128 KSAU Utvecklingsmedel 2020 - (KS 19-679-1)
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Justerare signatur

§176 - Erbjudande om köp av Sixtorp och Stenbäcken (KS 19-286)
Ärendebeskrivning

Region Örebro län erbjöd våren 2019 Lekebergs kommun att köpa friluftsgårdarna Sixtorp 
och Stenbäcken. På uppdrag av den politiska majoriteten har förvaltningen arbetat för att 
förvärva Sixtorp, men inte Stenbäcken.

En dialog har skett med Region Örebro län kring köpeskillingen och i september 2019 enades 
parterna om ett pris för Sixtorp på 400 tkr. Finansiering föreslås ske ur det egna kapitalet. 
Driftskostnaderna är beräknade till ca 75 tkr årligen och dessa finansieras i MER-plan 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att förvärva Sixtorp för 400 tkr.
2. Avstår att förvärva Stenbäcken.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Håkan Söderman (M), Elin Nilsson (L), Johan Niklasson (C), Kjell Edlund (S) och Berth Falk 
(S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att förvärva Sixtorp för 400 tkr.
2. Avstår att förvärva Stenbäcken.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Erbjudande om köp av Sixtorp och Stenbäcken - (KS 19-286-15)
 Värdeutlåtande avseende fastigheten Lekeberg Sixtorp 1:8 - (KS 19-286-1)
 Värdeutlåtande avseende fastigheten Lekeberg Stenbäcken 1:2 - (KS 19-286-2)
 Budget-Utfall 2018 sixtorp - (KS 19-286-3.9)
 Budget-Utfall 2018 stenbäcken - (KS 19-286-4.7)
 Info om och från befintlig hyresgäst - (KS 19-286-4.6)
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Justerare signatur

 Karta Sixtorp 1-8 - (KS 19-286-3.4)
 Skötselavtal med Lekebergs kommun vid Sixtorps friluftsanlaggning - (KS 19-286-3.3)
 Storlek på fastigheter Blankhult, Stenbäcken och Sixtorp - (KS 19-286-4.2)
 Överlåtelse av förvaltning av naturreservat - (KS 19-286-4.10)
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Justerare signatur

§177 - Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa (KS 
19-682)
Ärendebeskrivning

Tångeråsa är ett område i Lekebergs kommun där det inte är möjligt för externa 
marknadsaktörer att genomföra bredbandsutbyggnad på ren kommersiell grund, dvs. utan 
finansiering med stödmedel.
En marknadsaktör har beviljats stöd från Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet, men 
då regelverkets krav är en finansiering som består av 50 procent offentlig finansiering och 50 
procent privat finansiering har marknadsaktören bedömt att det enbart går att bygga norra 
delen av Tångeråsa.
För att ändå få till stånd en bredbandsutbyggnad i området södra Tångeråsa (väster om 
Logsjön), där utbyggnad inte kan ske med gällande stödvillkor, vill Lekebergs kommun starta 
projekt ”Västra Logsjön” och därmed kunna erbjuda företag och hushåll en framtidssäker IT-
infrastruktur. Bredbandsutbyggnaden kan ske med 1:1-medel. Syftet med 1:1-medel är att 
Lekebergs kommun går in med samma summa pengar som kan ansökas från Region Örebro 
Län. Externa aktörer får inte favoriseras, så en konkurrensutsättning kommer att ske med 
förfrågan om finansiellt stöd kan möjliggöra en bredbandsutbyggnad i projekt ”Västra 
Logsjön”. Kommunen anser att projektet är viktigt, inte minst därför att Telias 
kopparledningar tas bort under september 2019, vartefter endast trådlösa tjänster kommer att 
erbjudas.
Finansiering av Lekebergs kommuns 50 procentiga del föreslås göras genom 
kommunstyrelsens planeringsreserv, den uppskattas till 1 mnkr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro län för 
utbyggnad av fiber i södra Tångeråsa.
2. Avsätter 1 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv för att finansiera Lekebergs del 
av fiberutbyggnaden i södra Tångeråsa.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Johan Niklasson (C), Kjell Edlund (S), Berth Falk (S), Håkan Söderman (M) och Kerstin 
Leijonborg (FL) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Uppdrar till kommundirektören att ansöka om 1:1-medel från Region Örebro län för 
utbyggnad av fiber i södra Tångeråsa.
2. Avsätter 1 mnkr från kommunstyrelsens planeringsreserv för att finansiera Lekebergs del 
av fiberutbyggnaden i södra Tångeråsa.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Finansiering av fiberutbyggnad - (KS 19-682-2)
 §129 KSAU Finansiering av fiberutbyggnad för södra Tångeråsa - (KS 19-682-1)
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Justerare signatur

§178 - Delrapportering av projekt Personal- och 
kompetensförsörjning (KS 19-133)
Ärendebeskrivning

Ärendet gäller delrapportering för projekt Personal- och kompetensförsörjning.

Enligt SKL:s prognos 2018 för kompetensförsörjningsbehovet fram till 2026, beräknas 
behovet av ny arbetskraft och för att ersätta pensionsavgångar till ca 500 000 personer inom 
kommuner och regioner om inga förändringar görs.
Lekebergs kommun behöver möta rekryteringsutmaningen på ett mera strukturerat, 
övergripande och långsiktigt plan än vad som görs idag. Det krävs ett mera effektivt och 
proaktivt sätt att attrahera nya medarbetare och behålla redan befintliga för att vara en 
attraktiv arbetsgivare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner delrapporten
2. Lägger rapporten till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner delrapporten
2. Lägger rapporten till handlingarna

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Projekt Personal- och kompetensförsörjning - (79453)
 Delrapport Personal- och kompetensförsörjning - (79454)
 §130 KSAU Delrapportering av projekt Personal- och kompetensförsörjning - (KS 19-133-36)
 Delrapport för projekt Personal- och kompetensförsörjning - (80650)

Page 16 of 23



Protokoll 2019-10-15

Justerare signatur

§179 - Risk- och Sårbarhetsanalys (KS 19-506)
Ärendebeskrivning

I Lekebergs strategiska handlingsplan för arbetet med krisberedskap och totalförsvar beskrivs 
den övergripande processen för framtagandet av en Risk- och Sårbarhetsanalysen (RSA). 
Denna RSA är resultat av internt arbete och intern informationsinhämtning med deltagande av 
medarbetare i kommunens olika förvaltningar och bolag.

Kommunstyrelsen borde anta denna RSA senast 31 oktober 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalysen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalysen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Risk- och Sårbarhetsanalys - (KS 19-506-2)
 Risk- och Sårbarhetsanalys 2019 - (76080)
 §131 KSAU Risk- och Sårbarhetsanalys - (KS 19-506-1)
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Justerare signatur

§180 - Delegationsordning för kommunstyrelsen (KS 19-227)
Ärendebeskrivning

De lagliga förutsättningarna för delegering finns i kommunallagens 6 och 7 kap. Lagrum 
anges i delegationsordningen enbart när annan lagstiftning är aktuell. Enligt kommunallagen 
är kommunstyrelsen en nämnd.

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden.

Rätten att fatta delegationsbeslut innebär inte en skyldighet att fatta sådana beslut. Om en 
delegat anser att ärendet är svårbedömt eller av annan anledning anser att beslutet inte bör 
fattas av delegaten ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 

Håkan Söderman (M) yrkar på att kommentarerna under följande punkter i förslaget till ny 
delegationsordning ändras enligt följande
- Punkt 25 ändras till "Efter föredragning för respektive nämnds presidium och 
kommunstyrelsens presidium"
- Punkt 28, 58, 60 ändras till "Efter föredragning för kommunstyrelsens presidium". 

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

Propositionsordning

Ordförande föreslår att Håkan Södermans (M) yrkande behandlas som ett eget förslag och att 
förslaget ställs mot liggande förslag till beslut. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
godkänner propositionsordningen.

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Håkan Södermans (M) yrkande. 
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Beslut

Kommunstyrelsen antar delegationsordning för kommunstyrelsen med följande förändringar:

- Punkt 25 ändras till "Efter föredragning för respektive nämnds presidium och 
kommunstyrelsens presidium"
- Punkt 28, 58, 60 ändras till "Efter föredragning för kommunstyrelsens presidium". 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen - (KS 19-227-2)
 Förslag ny Delegationsordning för kommunstyrelsen - med synliga revideringar - (79195)
 Delegationsordning för kommunstyrelsen - för antagande - (79196)
 §133 KSAU Delegationsordning för kommunstyrelsen - (KS 19-227-1)
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Justerare signatur

§181 - Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg (KS 19-619)
Ärendebeskrivning

Inom fastigheterna Kvistbro-Ängatorp 1:37, 1:12, 1:35 och fram till vägslut på 
Långvassenvägen har enskilda markägare anlagt enskild väg. Vägen ansluter till befintlig väg 
vid fastigheten Kvistbro-Ängatorp 1:3. Se bilaga kartskiss till KS 19-619.

I syfte att förenkla adressättning av enskilda fastigheter samt för att underlätta orientering för 
bl a post, räddningstjänst, ambulans och polis bör den enskilda vägen namnsättas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen namnsätter den aktuella vägen till Ängatorps sjöväg.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut. 

Beslut

Kommunstyrelsen namnsätter den aktuella vägen till Ängatorps sjöväg.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Namnsättning av enskild väg - Ängatorps sjöväg - (KS 19-619-3)
 Bilaga kartskiss till KS 19-619 - (KS 19-619-4)
 §132 KSAU Namnsättning av enskild väg Ängatorps sjöväg - (KS 19-619-2)
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Justerare signatur

§182- Redovisning av delegationsbeslut
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 4 september 2019 - 8 oktober 2019.

Delegeringsbeslut
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-623-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-625-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-627-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-443-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-567-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-578-2)
  Delegation - beviljat vägbidrag - (KS 19-579-2)

Förslag till beslut

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

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 15 oktober 2019.
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Protokoll 2019-10-15

Justerare signatur

§183- Meddelanden för kännedom
Ärendebeskrivning

Meddelande för kännedom. 

Meddelanden
  Protokoll årsstämma - Förenade Småkommuners Försäkrings AB 2019-05-16 - (KS 19-332-

2ndling)

  Delårsredovisning Finsam Lekeberg och Örebro 2019 - (KS 19-652-1ndling)

  Protokoll 190905 LekebergsBostäder - (KS 19-279-3ndling)

  Protokoll 190905 för Lekebergs kommunfastigheter - (KS 19-278-3ndling)

  Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2019-09-24 - (KS 19-149-2ndling)

  Delårsrapport Sydnärkes miljönämnd 31 augusti 2019 - (KS 19-685-1ndling)

  Protokollsutdrag § 27 – Delårsrapport 31 augusti 2019 Dnr SMN 2019-3 - (KS 19-685-
2ndling)

  Protokoll från Regionala samverkansrådet 20190920 - (KS 19-127-6ndling)

  Protokollsutdrag gällande beslut om Samarbetsavtal gemensam arkivverksamhet 190906 - 
(KS 17-759-16ndling)

  Delårsrapport januari- april 2019 med helårsprognos för Sydnärkes Överförmyndarnämnden 
- (KS 19-43-7ndling)

  Protokoll Specifikt samverkansråd kultur 190913 - (KS 19-693-1ndling)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Protokoll 2019-10-15

Justerare signatur

§184 - Central samverkan

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 oktober publiceras så snart det är justerat. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad 2019-10-08 17.15.44 – (80364)
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