
Protokoll 2015-12-15

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:10 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef) §§193-194
Anna Bilock (Ekonomichef) §§193-196
Peter Brändholm (Personalchef) §193
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Bosse Björk (Karlskoga kommun) §190
Ellinor Arvidsson (Kommunikatör) §§198-199
Jessica Kärrlander (Säkerhetskoordinator) §§198-199
Ingemar Wennlöf (VA-ingenjör) §197

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Mikael Bergdahl (S) §§189-193
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S) §§189-193
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S) §§194-204 ersätter Anette 
Andersson (S)
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Protokoll 2015-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Protokollet innehåller paragraferna §§189-204

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Page 2 of 225



Protokoll 2015-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-15

Datum för överklagan 2015-12-18 till och med 2016-01-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson

Page 3 of 225



Protokoll 2015-12-15

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§189 Val av justerare
§190 Information om möjlighetsstudie för ny järnväg Oslo-Stockholm (Nobelbanan)
§191 Information med anledning av flyktingsituationen
§192 Information från nämnder, bolag, kommunalförbund
§193 Månadsuppföljning november 2015
§194 MER-plan 2016 för kommunstyrelsen
§195 Verksamhetsbidrag 2016
§196 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2016
§197 Tilldelningsbeslut - Självfallsledning mellan Vreta och Skärmartorp
§198 Krishanteringsplan
§199 Kriskommunikationsplan
§200 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
§201 Intern kontrollplan 2016
§202 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta
§203 Meddelanden
§204 Anmälan av delegationsbeslut per den 10 december 2015
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§189- Val av justerare
Ärendebeskrivning
Justering sker den 18 december kl. 12.45 på sekreterarens rum.

Beslut
Kjell Edlund (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§190 - Information om möjlighetsstudie för ny järnväg Oslo-
Stockholm (Nobelbanan) (KS 15-461)
Ärendebeskrivning
Bosse Björk, projektledare från Karlskoga kommun, informerar kommunstyrelsen om arbetet med 
möjlighetsstudie för ny järnväg mellan Oslo och Stockholm.

Syftet med den nya järnvägen är att restiden mellan Oslo och Stockholm ska minskas till under tre 
timmar. De nya spåret kommer även att ge möjlighet för regiontåg att trafikera. En konsult att sett 
över möjligheterna för alternativa sträckor mellan Karlskoga och Örebro. I Lekebergs kommun berörs 
delar av Lanna. Enligt Bosse Björk kommer slutrapporten från konsulten förhoppningsvis vara 
kommunen tillhanda i februari 2016. Slutrapporten kommer att presentera mer detaljerade förslag 
till sträckning och utformning genom Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§191 - Information med anledning av flyktingsituationen (KS 15-
715)
Ärendebeskrivning
Tony Malmberg Larsson, integrationsstrateg, informerade om det senaste med anlednig av 
flyktingsituationen.

Lekebergs kommun har idag tagit emot 55 ensamkommande barn. Evakueringsboendet i kommunen 
fungerar bra, ingen mer information från Migrationsverket har inkommit om hur länge boendet 
kommer att vara igång. Grannarna till boendet har blivit inbjudna till en träff med kommunen för att 
prata om hur de anser att det fungerar med boendet.

Förslag till beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§192- Information från nämnder, bolag, kommunalförbund
Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) informerade om att i Regionen diskuteras just nu framtida nya regioner. I 
handikapprådet behandlas förslag till nytt reglemente och nytt namn.

Håkan Söderman (M) informerade om att MER-planen för 2016 ska behandlas av kultur- och 
bildningsnämnden den 16 december.

Astrid Söderquist (C) informerade om att vård- och omsorgsnämnden beslutade att anta de 
ekonomiska bitarna i MER-planen för 2016 men att återremittera måldelen. Biståndsbeslut ska 
tidsbegränsas och omprövas.

Kjell Edlund (S) informerade om att holdingbolaget kommer att omvandla stationshuset i Fjugesta till 
lägenheter och att VD:n fått i uppdrag att genomföra upphandling för att möjliggöra byggnation av 
nya hyresrättslägenheter i norra Fjugesta.

Förslag till beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§193 - Månadsuppföljning november 2015 (KS 15-743)
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde informerades ledamöterna muntligt eftersom 
alla siffror ännu inte hunnit sammanställas. Slutgiltiga siffror presenteras till kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 december.

Förslag till beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Yrkanden

Anette Andersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska uppdra till personalchefen att till nästa 
redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet.

Propositionsordning

Ordförande tog först upp förslaget om att lägga informationen till handlingarna och fann att 
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med förslag till beslut.

Ordförande tog därefter upp Anette Anderssons (S) tilläggsyrkande om att uppdra till personalchefen 
att till nästa redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet och fann att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Anette Anderssons (S) tilläggsförslag.

Beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna och uppdrar till personalchefen att till nästa 
redovisning ta fram en jämförelse med Sydnärke kommunernas sjukfrånvaro på 
förvaltningsnivå samt om möjligt en jämförelse med riket i sin helhet.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport nov - Kommunstyrelsen
 §147 Månadsuppföljning november 2015

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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Personalavdelningen

Administativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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§194 - MER-plan 2016 för kommunstyrelsen (KS 15-713)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2016 uppgår till 79 479 tkr. I ramen ingår hela kommunens 
löneökningsanslag för 2016 om 5 752 tkr. I ramen ingår dessutom 2 500 tkr avsatt för kommunens 
oförutsedda kostnader.

VA-verksamhetens budgetram för 2016 uppgår till 2 060 tkr, vilket också motsvarar 2016 års 
skattesubvention. Skattesubvention är den del som inte finansieras via VA-taxan. Budgeten baseras 
på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2016 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Beslutsunderlag
 Bilaga - Kommunstyrelsens internbudget 2016 i detalj
 §144 MER-plan 2016 för kommunstyrelsen

Expedieras till 
Samtliga avdelningschefer i kommunstyrelseförvaltningen

Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§195 - Verksamhetsbidrag 2016 (KS 15-257)
Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2016 har inkommit:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Barnens rätt i samhället (BRIS) 17 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2016 enligt följande:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsnes arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2016 enligt följande:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsnes arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Ansökan från Ung Företagsamhet om verksamhetsbidrag 2016
 Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag för 2016
 Ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro län 2016
 Reviderad ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2016
 §148 Verksamhetsbidrag 2016
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag 2016
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Expedieras till 
Samtliga sökanden

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§196 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2016 (KS 15-764)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2016 
enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2016 
enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter KS 2016
 Beslutsattestanter KS 2016
 §149 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2016

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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§197 - Tilldelningsbeslut - Självfallsledning mellan Vreta och 
Skärmartorp (KS 15-675)
Ärendebeskrivning
I Lanna området är det flera pumpstationer för avlopp, i syfte att få ner antalet 
avloppspumpstationer samt att ansluta de nya exploateringsområden som planeras och är under 
byggnad, skall det byggas en självfallsledning mellan västra delen av Vreta 2:11 och pumpstationen i 
Skärmartorp vid Garphytteån. I planen ligger också att lägga ner avloppspumpstationerna vid Lanna 
Lodge och vid Vretalunds IP för att minska driftkostnaderna. 
Sista inlämningsdag var 18 november 2015, sju stycken anbud har lämnats in, fyra stycken hat gått 
vidare till slutlig prövning. Anbuden är mellan lägsta pris 1 170 884 kr till högsta pris 1 785 000 kr.
Byggstart planeras under första kvartalet 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Brogrund Mark AB i uppdrag att genomföra utförandeentreprenaden till en 
kostnad om 1 190 000 kr inkl moms.

Beslut
Kommunstyrelsen ger Brogrund Mark AB i uppdrag att genomföra utförandeentreprenaden till en 
kostnad om 1 190 000 kr inkl moms.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - självfallsledning mellan Vreta och Skärmartorp
 Tilldelningsbeslut i upphandling om spillvattenledning i Lanna, Lekebergs kommun

Expedieras till 
Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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§198 - Krishanteringsplan (KS 15-724)
Ärendebeskrivning
En ny krishanteringsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun av säkerhetskoordinatorn. 

Dagligen drabbas vi av stora och små samhällsstörningar i vårt land. Kommunen har ansvar för sina 
medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, samhällsstörning eller katastrof. Syftet 
med krishanteringsplanen är att vara ett hjälpmedel för kommunen för att kunna ha en så god 
beredskap som möjligt både vid mindre och större samhällsstörningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar krishanteringsplan för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen antar krishanteringsplan för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Krishanteringsplan
 Krishanteringsplan 2015 Lekebergs kommun
 §152 Krishanteringsplan

Expedieras till 
Säkerhetskoordinatorn

Krisledningsgruppen

Paragrafen är justerad
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§199 - Kriskommunikationsplan (KS 15-263)
Ärendebeskrivning
En ny kriskommunikationsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun. 
Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till den centrala krisledningsgruppen och 
kompletterar kommunens Krishanteringsplan. Kriskommunikationsplanen eller delar av den kan 
användas i alla slags situationer då delar av verksamheten eller hela verksamheten på något sätt är 
utsatt för hårt tryck eller av andra skäl behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.

Planen är skriven med ambitionen att skapa ett lättillgängligt och kortfattat dokument som ger en 
tydlig bild av hur arbetet med kriskommunikation skall bedrivas. Planen beskriver bland annat vilka 
funktioner som berörs och vilka kanaler som finns att tillgå.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kriskommunikationsplan för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen antar kriskommunikationsplan för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kriskommunikationsplan
 Kriskommunikationsplan
 §153 Kriskommunikationsplan

Expedieras till 
Säkerhetskoordinatorn

Kommunikatören

Krisledningsgruppen

Paragrafen är justerad
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§200 - Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda (KS 15-
550)
Ärendebeskrivning
Region Örebro län och Länsstyrelsen har tagit fram en Digital agenda för Örebro län. Lekebergs 
kommun inbjöds under hösten att signera den men då valde kommunstyrelsen att avvakta i väntan 
på bättre underlag kring vad detta innebar för kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en övergripande analys som ligger som beslutsunderlag i 
ärendet. 

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom agendan förbinder man sig att: 

- dela målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och
- bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda uppfylls

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Örebro läns regionala digitala agenda.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Örebro läns regionala digitala agenda.

Beslutsunderlag
 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
 Tjänsteskrivelse - Digital agenda
 §154 Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda
 Analys av etappmålen och statusen i Lekeberg för Digitala agendan

Expedieras till 
Kommundirektören

Region Örebro län

Paragrafen är justerad
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§201 - Intern kontrollplan 2016 (KS 15-719)
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av 
granskningen under en viss period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetssutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2016
 Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2016
 §151 Intern kontrollplan 2016

Expedieras till 
Administativa avdelningen

Personal avdelningen

Ekonomiavdelningen

Teknik- och serviceavdelningen

Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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§202 - Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta (KS 14-567)
Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas förbifart runt 
Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. Kommunen bedömer den 
tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa genom att det i nuvarande infrastruktur medges 
bättre alternativa genomfartsstråk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående att de ordnas en förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte 

dagligen ska rulla igenom på Storgatan
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag
 Svar på medborgarförslag
 §159 Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta

Expedieras till 
Kommundirektören

Kerstin Pettersson

Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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§203- Meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden och information till kommunstyrelsen per den 9 december 2015.

Anmälningar
 Intern kontroll taxe- och avgiftsnämnden juni 2015

 KUB § 110 Prognosrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden

 Delårsrapport 2015 för taxe- och avgiftsnämnden

 Revisionsrapport - Hantering av IT

 Revisionsrapport - Uppföljning intern kontroll

 Beslut om upphävande av trafikföreskrifter

 Redaktionella ändringar i handlingar om Ljusnarsbergs inträde i gemensam lönenämnd

 Protokoll LekebergsBostäder AB 2015-11-17

 Beslut om lokala trafikföreskrifter på väg 28802 vid Lekens badplats

 Regionfullmäktige § 102/2015 Regional cykelstrategi

 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2015-11-12

 Beslut om statsbidrag till Delegationen för Unga till arbete (DUA), A 2014:06/2015/391

Förslag till beslut 
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunstyerlsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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§204 - Anmälan av delegationsbeslut per den 10 december 2015 
(KS 15-784)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av 
ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt 
som beslut på nämndens vägnar och är därför överklagbara.

Förslag till beslut
Kommunstyerlsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut per den 10 december 2015.

Beslut
Kommunstyerlsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut per den 10 december 2015.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - anmälav av delegationsbeslut per den 10 december 2015, reviderad

Paragrafen är justerad
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§189
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Information om möjlighetsstudie för ny järnväg Oslo-Stockholm 
(Nobelbanan) 

§190

KS 15-461
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Information med anledning av flyktingsituationen

§191

KS 15-715
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Information från nämnder, bolag, kommunalförbund

§192
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Månadsuppföljning november 2015

§193

KS 15-743
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1 Ekonomi - kommunövergripande 

Ekonomi 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat jan-nov 
(tkr) 

Utfall % 

Kommunstyrelsen 71 444 61 450 86 

Kultur- och 
bildningsnämnden 

190 528 173 797 91 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

114 611 108 845 95 

Sydnärkes IT-nämnd 0 462 0 

Totalt 376 583 344 554 91 

VA-verksamheten 2 301 717 31 
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen 

Ekonomi Budget (tkr) 
Redovisat jan-nov 
(tkr) 

Utfall % 

Administrativa 
avdelningen 

12 246 10 775 88 

Ekonomiavdelningen 15 625 13 397 86 

Teknik- och 
serviceavdelningen 

23 853 20 239 85 

Personalavdelningen 6 792 5 715 84 

Kommunledningen 12 928 11 324 88 

Totalt 71 444 61 450 86% 
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3 Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

 Nuvarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 5,58% 4,85% 

Kultur- och bildningsnämnden 6,60% 4,97% 

Vård- och omsorgsnämnden 9,96% 8,20% 

Sydnärkes IT-nämnd 3,05% 1,75% 

Lekebergs kommun (totalt) 7,40% 6,15% 
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4 Tillgänglighet 

Tillgänglighet 

Svarsfrekvens telefon Innevarande period Föregående år (samma period) 

Kommunstyrelsen 89,2 92,3 

Kultur- och bildningsnämnden 84,7 84,9 

Vård- och omsorgsnämnden 82 84,4 

Sydnärkes IT-nämnd 89,9 81 

Lekebergs kommun (totalt) 86,45 85,65 
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5 Övergripande 

Övergripande 

 Innevarande period Föregående år (31 december) 

Invånarantal 7 491 7 363 

Arbetslöshet 2,5 2,0 

Arbetslöshetssiffrorna gäller oktober månad. 
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. 

Öppet arbetslösa i riket: 4,1 % 

Öppet arbetslösa i Örebro län: 4,2 % 
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Peter Brändholm (Personalchef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §147

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§147 - Månadsuppföljning november 2015 (KS 15-743)
Ärendebeskrivning
Handlingar kommer till kommunstyrelsens sammanträde.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde informerades ledamöterna muntligt eftersom 
alla siffror ännu inte hunnit sammanställas. Slutgiltiga siffror presenteras till kommunstyrelsens 
sammanträde den 15 december.

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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MER-plan 2016 för kommunstyrelsen

§194

KS 15-713
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Internbudget KS 2016
ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 460000 OFÖRUTSEDDA KOSTNADER 2 476 tkr 1 500 tkr 976 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 460000 ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE EJ FÖRDELAT 2 793 tkr -2 793 tkr

KOMMUNSTYRELSEN 2 476 tkr 4 293 tkr -1 817 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 319000 ÖVRIGA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR-300 tkr -150 tkr -150 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 405000 UPPDRAGSTAGARE 300 tkr 220 tkr 80 tkr 94

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 411100 PO-PÅLÄGG 94 tkr 69 tkr 25 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 413000 GAGER O PROGRAMVHT 63 tkr 63 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 448000 ÖVRIGT MATERIAL 19 tkr 19 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 453100 RESOR 5 tkr 5 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 454600 KURSER 5 tkr 5 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 10071000 ÖVERFÖRMYNDARE 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 430 tkr 388 tkr 42 tkr

ÖVERFÖRMYNDARE 616 tkr 619 tkr -3 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 331000 SPECIALDESTIN. STATSBID -278 tkr -100 tkr -178 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 400000 LÖNEPOTT KS 2016 9 mån 5 752 tkr 5 466 tkr 286 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 400000 STRATEGISK LÖNEUTVECKLING 500 tkr -500 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 3 945 tkr 2 593 tkr 1 352 tkr 1 517

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 411100 PO-PÅLÄGG 1 517 tkr 997 tkr 520 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 448000 ÖVRIGT MTRL 55 tkr 55 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 451200 TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 50 tkr 50 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 35 tkr 35 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 454600 KURSER 100 tkr 65 tkr 35 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 454800 REPRESENTATION 50 tkr 25 tkr 25 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13300000 KOMMUNDIREKTÖR, ADM 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 150 tkr 150 tkr

KOMMUNDIREKTÖR, ADM 11 376 tkr 9 836 tkr 1 540 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13301000 OFÖRUTSEDDA KOSTN 493100 REINVESTERINGSANSLAG 170 tkr 293 tkr -123 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 13301000 OFÖRUTSEDDA KOSTN 493100 REINVESTERINGSANSLAG IT 225 tkr -225 tkr

OFÖRUTSEDDA KOSTN 170 tkr 518 tkr -348 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14002200 MARKNADSFÖRING 450000 TJÄNSTER 210 tkr 210 tkr

MARKNADSFÖRING 210 tkr 210 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14002300 STATISTIK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 84 tkr 84 tkr

STATISTIK 84 tkr 84 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 14002500 KOMMUNÖVERGRIPANDE BIDRAG 470000 BIDRAG 97 tkr 84 tkr 13 tkr

KOMMUNÖVERGRIPANDE BIDRAG 97 tkr 84 tkr 13 tkr

110000 EKONOMICHEF 14005000 FÖRSÄKRINGAR 482000 FÖRSÄKRINGSAVG 627 tkr 627 tkr

FÖRSÄKRINGAR 627 tkr 627 tkr
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Internbudget KS 2016
ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

100000 KOMMUNDIREKTÖR 20000000 FYSISK O TEKN. PLANERING 421000 FASTIGHETER O. ANLÄGGNI 400 tkr 400 tkr

FYSISK O TEKN. PLANERING 400 tkr 400 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 20060000 MARKRESERV 493000 KAPITALKOSTNADER 414 tkr 490 tkr -76 tkr

MARKRESERV 414 tkr 490 tkr -76 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF22000000 NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 440000 ÖVRIGT MATERIAL 70 tkr 70 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF22000000 NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 450000 TJÄNSTER 93 tkr 93 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF22000000 NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 477000 TJÄNSTER 73 tkr 73 tkr

NÄRINGSLIVSFRÄMJ. ÅTG. 236 tkr 236 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF23000000 TURISM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 79 tkr 79 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF23000000 TURISM 450000 TJÄNSTER 49 tkr 49 tkr

TURISM 128 tkr 236 tkr 128 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF34015000 SANNABADET 460000 DRIFT / UNDERHÅLL GM LEKO 790 tkr 790 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF34015000 SANNABADET 466100 LOKALHYROR 685 tkr 685 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF34015000 SANNABADET 467200 VATTEN OCH AVLOPP 60 tkr 60 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF34015000 SANNABADET 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER/UNDERHÅLL 61 tkr 61 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- O UTV CHEF34015000 SANNABADET 493000 KAPITALKOSTNADER 54 tkr 60 tkr -6 tkr

SANNABADET 1 650 tkr 1 656 tkr -6 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 80301000 TOMTRÄTTER 322000 MARKHYROR O. ARRENDEN -25 tkr -70 tkr 45 tkr

100000 KOMMUNDIREKTÖR 80301000 TOMTRÄTTER 493000 KAPITALKOSTNADER 13 tkr 21 tkr -8 tkr

TOMTRÄTTER -12 tkr -49 tkr 37 tkr

102000 REVISION 10061000 REVISION, NÄMND 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 80 tkr 74 tkr 6 tkr 25

102000 REVISION 10061000 REVISION, NÄMND 411100 PO-PÅLÄGG 32 tkr 23 tkr 9 tkr

102000 REVISION 10061000 REVISION, NÄMND 448000 ÖVRIGT MTRL 5 tkr 5 tkr

102000 REVISION 10061000 REVISION, NÄMND 454600 KURSER 35 tkr 35 tkr

102000 REVISION 10061000 REVISION, NÄMND 463000 KONSULTATIONER 345 tkr 345 tkr

REVISION, NÄMND 497 tkr 482 tkr 15 tkr

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 534 tkr 1 566 tkr -32 tkr 590

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 411100 PO-PÅLÄGG 590 tkr 602 tkr -12 tkr

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 448000 ÖVRIGT MTRL 50 tkr 50 tkr

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 450000 TJÄNSTER 220 tkr 75 tkr 145 tkr

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 454000 KURSER O TRAKTAMENTEN 25 tkr 25 tkr

110000 EKONOMICHEF 13040000 EKONOMIAVDELNING 493000 KAPITALKOSTNADER 240 tkr 274 tkr -34 tkr

EKONOMIAVDELNING 2 659 tkr 2 592 tkr 67 tkr

110000 EKONOMICHEF 13063300 EKONOMISYSTEM 455200 VERKSAMHETSSYSTEM 400 tkr 400 tkr

110000 EKONOMICHEF 13063300 EKONOMISYSTEM 463000 KONSULTATIONER 100 tkr 100 tkr
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Internbudget KS 2016
ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

EKONOMISYSTEM 500 tkr 500 tkr

110000 EKONOMICHEF 14001100 CENTRALA MEDLEMSAVG 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -95 tkr -85 tkr -10 tkr

110000 EKONOMICHEF 14001100 CENTRALA MEDLEMSAVG 477000 SVERIGES KOMMUNER (SKL) 205 tkr 178 tkr 27 tkr

110000 EKONOMICHEF 14001100 CENTRALA MEDLEMSAVG 477000 MEDIACENTER REGIONFÖRB (KUB) 75 tkr -75 tkr

110000 EKONOMICHEF 14001100 CENTRALA MEDLEMSAVG 477000 INKÖPSSAMVERKAN ÖREBRO LÄN 141 tkr 31 tkr 110 tkr

CENTRALA MEDLEMSAVG 251 tkr 199 tkr 52 tkr

110000 EKONOMICHEF 14006000 LEADERPROJEKT 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 94 tkr 125 tkr -31 tkr

LEADERPROJEKT 94 tkr 125 tkr -31 tkr

110000 EKONOMICHEF 14007000 SYDNÄRKES IT-NÄMND 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 4 914 tkr 4 007 tkr 907 tkr

SYDNÄRKES IT-NÄMND 4 914 tkr 4 007 tkr 907 tkr

110000 EKONOMICHEF 14008000 SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 75 tkr 75 tkr 24

110000 EKONOMICHEF 14008000 SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 411100 PO-PÅLÄGG 24 tkr 24 tkr

110000 EKONOMICHEF 14008000 SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 455000 DATABEHANDLING 60 tkr 60 tkr

110000 EKONOMICHEF 14008000 SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 143 tkr 1 140 tkr 3 tkr

SYDNÄRKES BYGGNADSNÄMND 1 302 tkr 1 299 tkr 3 tkr

110000 EKONOMICHEF 14009000 SYDNÄRKES MILJÖNÄMND 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 43 tkr 43 tkr 14

110000 EKONOMICHEF 14009000 SYDNÄRKES MILJÖNÄMND 411100 PO-PÅLÄGG 14 tkr 14 tkr

110000 EKONOMICHEF 14009000 SYDNÄRKES MILJÖNÄMND 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 923 tkr 900 tkr 22 tkr

SYDNÄRKES MILJÖNÄMND 980 tkr 957 tkr 22 tkr

110000 EKONOMICHEF 27000000 RÄDDNINGSTJÄNST 476000 AVG O. ERS TILL KOM OCH 4 802 tkr 4 662 tkr 140 tkr

RÄDDNINGSTJÄNST 4 802 tkr 4 662 tkr 140 tkr

110000 EKONOMICHEF 53010000 FÄRDTJÄNST 464000 TRANSPORTER 1 226 tkr 1 226 tkr

FÄRDTJÄNST 1 226 tkr 1 226 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 165 tkr 115 tkr 50 tkr 52

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 411100 PO-PÅLÄGG 52 tkr 36 tkr 16 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 448000 ÖVRIGT MTRL 10 tkr 20 tkr -10 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 11 tkr 11 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 454600 KURSER 30 tkr 50 tkr -20 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10010000 KOMMUNFULLMÄKTIGE 456000 ANNONSER.REKLAM 15 tkr 20 tkr -5 tkr

KOMMUNFULLMÄKTIGE 283 tkr 252 tkr 31 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 575 tkr 558 tkr 17 tkr 181

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 583 tkr 566 tkr 17 tkr 227

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 411100 PO-PÅLÄGG 181 tkr 175 tkr 6 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 411100 PO-PÅLÄGG KSO 227 tkr 221 tkr 6 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 448000 ÖVRIGT MTRL 56 tkr 56 tkr
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ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 450000 TJÄNSTER 50 tkr 50 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 451300 DATAKOMMUNIKATION 96 tkr 44 tkr 52 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 15 tkr 15 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 454600 KURSER 70 tkr 70 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10020000 KOMMUNSTYRELSEN 454800 REPRESENTATION 10 tkr 10 tkr

KOMMUNSTYRELSEN 1 863 tkr 1 721 tkr 98 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10021500 HOLDINGBOLAGET 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND 5 tkr 5 tkr 2

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10021500 HOLDINGBOLAGET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 24 tkr 75 tkr -51 tkr 9

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10021500 HOLDINGBOLAGET 411100 PO-PÅLÄGG 9 tkr 31 tkr -22 tkr

HOLDINGBOLAGET 38 tkr 111 tkr -73 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026100 UTB.SOCIALDEMOKRATERNA 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 55 tkr 55 tkr

UTB.SOCIALDEMOKRATERNA 55 tkr 55 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026200 UTB.CENTERN 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 50 tkr 50 tkr

UTB.CENTERN 50 tkr 50 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026300 UTB MODERATA SAMLINGSP. 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 28 tkr 28 tkr

UTB MODERATA SAMLINGSP. 28 tkr 28 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026400 UTB. KRISTDEMOKRATERNA 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 11 tkr 11 tkr

UTB. KRISTDEMOKRATERNA 11 tkr 11 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026500 UTB FOLKP.LIBERALERNA 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 tkr 6 tkr

UTB FOLKP.LIBERALERNA 6 tkr 6 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026600 UTB. VÄNSTERPARTIET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 tkr 6 tkr

UTB. VÄNSTERPARTIET 6 tkr 6 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026700 UTB. MILJÖPARTIET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 6 tkr 6 tkr

UTB. MILJÖPARTIET 6 tkr 6 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026800 UTB. SVERIGEDEMOKRATERNA 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 22 tkr 22 tkr

UTB. SVERIGEDEMOKRATERNA 22 tkr 22 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10026810 UTB. FRAMTIDSPARTIET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 11 tkr 11 tkr

UTB. FRAMTIDSPARTIET  11 tkr 11 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10040000 PARTISTÖD 470000 BIDRAG 279 tkr 279 tkr

PARTISTÖD 279 tkr 279 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10050000 VALNÄMND 401000 ARVODEN TILL FÖRTROEND

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10050000 VALNÄMND 411100 PO-PÅLÄGG

120000 ADMINISTRATIV CHEF 10050000 VALNÄMND 448000 ÖVRIGT MTRL

VALNÄMND 
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ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13071000 TELEFONI 451000 TELE 750 tkr 855 tkr -105 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13071000 TELEFONI 456000 ANNONSER.REKLAM 26 tkr 26 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13071000 TELEFONI 493000 KAPITALKOSTNADER 55 tkr 58 tkr -3 tkr

TELEFONI 831 tkr 939 tkr -108 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 448000 ÖVRIGT MTRL 30 tkr 30 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 466100 LOKALHYROR 2 872 tkr 2 872 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 467100 EL 169 tkr 169 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 100 tkr 65 tkr 35 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 25 tkr 25 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13081000 LOKALKOSTN MM 469200 LOKALVÅRD 105 tkr 105 tkr

LOKALKOSTN MM 3 301 tkr 3 236 tkr 65 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 319000 ÖVRIGA AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR-130 tkr -196 tkr 66 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 2 402 tkr 3 362 tkr -960 tkr 924

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 411100 PO-PÅLÄGG 924 tkr 1 293 tkr -369 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 447000 KONTORSMTRL T EX KUVERT 248 tkr -248 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 448000 ÖVRIGT MATERIAL 48 tkr 48 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 451000 TELE 20 tkr 20 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 10 tkr 10 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 454000 KURSER O TRAKTAMENTEN 59 tkr 59 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 455200 VERKSAMHETSSYSTEM 316 tkr 388 tkr -72 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 132 tkr 90 tkr 42 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 466100 LOKALHYROR 33 tkr 33 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 467100 EL 2 tkr 2 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 13091000 ADMINISTRATIVAVDELNING 493000 KAPITALKOSTNADER 64 tkr 5 tkr 59 tkr

ADMINISTRATIVAVDELNING 3 880 tkr 5 204 tkr -1 482 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14001200 POSTAVTAL 452000 POST 230 tkr 254 tkr -24 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14001200 POSTAVTAL 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 115 tkr 115 tkr

POSTAVTAL 345 tkr 369 tkr -24 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14001410 KONTORSMATERIAL MM 447000 KONTORSMATERIAL 248 tkr 248 tkr

KOPIERING 248 tkr 248 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14003100 CAFÉVAROR 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -45 tkr -45 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 14003100 CAFÉVAROR 444000 LIVSMEDEL 60 tkr 60 tkr

CAFÉVAROR 15 tkr 15 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 27500000 KRIS OCH BEREDSKAP 331000 SPECIALDESTIN. STATSBID -480 tkr -480 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 27500000 KRIS OCH BEREDSKAP 454000 KURSER O TRAKTAMENTEN 50 tkr 50 tkr
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120000 ADMINISTRATIV CHEF 27500000 KRIS OCH BEREDSKAP 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP (INTERNT) 130 tkr 130 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 27500000 KRIS OCH BEREDSKAP 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 300 tkr 300 tkr

KRIS OCH BEREDSKAP 

120000 ADMINISTRATIV CHEF 83210000 KOMPLETTERINGSTRAFIK 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 20 tkr -20 tkr

120000 ADMINISTRATIV CHEF 83210000 KOMPLETTERINGSTRAFIK 464000 TRANSPORTER 44 tkr -44 tkr

KOMPLETTERINGSTRAFIK 64 tkr -64 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13210000 ENERGIRÅDGIVNING 331000 SPECIALDESTIN. STATSBID -280 tkr -280 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13210000 ENERGIRÅDGIVNING 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 280 tkr 280 tkr

ENERGIRÅDGIVNING 

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -1 361 tkr -1 427 tkr 66 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 634 tkr 2 292 tkr -658 tkr 628

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 411100 PO-PÅLÄGG 628 tkr 882 tkr -254 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 420000 FASTIGH O. INV 30 tkr 30 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 40 tkr 40 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 451200 TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 10 tkr 10 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 30 tkr 30 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 454000 KURSER O TRAKTAMENTEN 25 tkr 20 tkr 5 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 100 tkr 88 tkr 12 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 466100 LOKALHYROR 900 tkr 900 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 463000 KONSULTATIONER 80 tkr 150 tkr -70 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 470000 BIDRAG/VATTENSAMORDNARE 58 tkr 58 tkr

130000 TEKNISK CHEF 95500000 TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 493000 KAPITALKOSTNADER 115 tkr 115 tkr

TEKN.ADMN  ÖVERGRIPANDE 2 289 tkr 2 173 tkr 116 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 24010000 VÄGBIDRAG 472000 BIDR. TILL FÖRENINGAR MFL 810 tkr 810 tkr

VÄGBIDRAG 810 tkr 810 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24020000 VÄGHÅLLNING 450000 TJÄNSTER 30 tkr 30 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24020000 VÄGHÅLLNING 461000 ANL. O REPARATIONSENTRE. 632 tkr 632 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24020000 VÄGHÅLLNING 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 90 tkr 87 tkr 3 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24020000 VÄGHÅLLNING 493000 KAPITALKOSTNADER 2 640 tkr 2 193 tkr 447 tkr

VÄGHÅLLNING 3 392 tkr 2 942 tkr 450 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24030000 BELYSNING 461000 ANL. O REPARATIONSENTRE. 269 tkr 303 tkr -34 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24030000 BELYSNING 467100 EL 480 tkr 446 tkr 34 tkr

132000 INGENJÖR GATA/VÄG/BELYSNING24030000 BELYSNING 493000 KAPITALKOSTNADER 186 tkr 207 tkr -21 tkr

BELYSNING 935 tkr 956 tkr -21 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13220000 MILJÖSAMORDNING 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 72 tkr -72 tkr
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130000 TEKNISK CHEF 13220000 MILJÖSAMORDNING 411100 PO-PÅLÄGG 28 tkr -28 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13220000 MILJÖSAMORDNING 440000 ÖVRIGT MATERIAL 10 tkr 10 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13220000 MILJÖSAMORDNING 450000 TJÄNSTER 160 tkr 60 tkr 100 tkr

130000 TEKNISK CHEF 13220000 MILJÖSAMORDNING 493000 KAPITALKOSTNADER 30 tkr -30 tkr

MILJÖSAMORDNING 170 tkr 200 tkr -30 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 20070000 SKOGSVÅRD 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -345 tkr -345 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 20070000 SKOGSVÅRD 440000 ÖVRIGT MATERIAL 7 tkr 7 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 20070000 SKOGSVÅRD 450000 TJÄNSTER 30 tkr 30 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 20070000 SKOGSVÅRD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 180 tkr 180 tkr

SKOGSVÅRD -128 tkr -128 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 21100000 NATURVÅRD 322000 MARKHYROR O. ARRENDEN -20 tkr -20 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 21100000 NATURVÅRD 430000 ANLÄGGNINGSMATERIAL 25 tkr 25 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 21100000 NATURVÅRD 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 85 tkr 85 tkr

NATURVÅRD 90 tkr 90 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 305200 KOSTFÖRS TILL VÅRD O OMS -150 tkr -100 tkr -50 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 305220 SERVERING LINDEN -210 tkr -210 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 305230 KOSTFÖRSÄLJN GRUPPBOENDE -180 tkr -180 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 305310 KOSTFÖRSÄLJN BARNOMS -70 tkr -70 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 305320 KOSTFÖRS SKOLA, FRITIDS -50 tkr -60 tkr 10 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -50 tkr -50 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 309200 FÖRSÄLJNING MATSAL -60 tkr -80 tkr 20 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 333000 EU-STÖD -65 tkr -65 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET INTERNA INT PERS HIDINGE SKOLA -738 tkr -738 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 5 205 tkr 4 027 tkr 1 178 tkr 2 002

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 411100 PO-PÅLÄGG 2 002 tkr 1 549 tkr 453 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 422600 KÖKSUTR, EX SPISAR,KYLSK 100 tkr 60 tkr 40 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 442000 STÄD OCH RENGÖRINGART 100 tkr 100 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 444000 LIVSMEDEL 5 085 tkr 4 585 tkr 500 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 447000 KONTORSMTRL MM 30 tkr 30 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 448200 ARBETSKLÄDER 50 tkr 25 tkr 25 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 451000 TELEFONI 15 tkr 8 tkr 7 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 2 tkr 2 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 454600 KURSER 30 tkr 30 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 455000 DATABEHANDLING 40 tkr 40 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 15 tkr 15 tkr
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136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 459100 REPARATION AV INVENTARI 25 tkr 25 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 464500 MATTRANSPORTER 680 tkr 650 tkr 30 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 466100 LOKALHYROR 1 218 tkr 1 218 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 65 tkr 65 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 469200 LOKALVÅRD 17 tkr 17 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 469300 LAB PROVER 25 tkr 25 tkr

136000 MÅLTIDSCHEF 49500000 MÅLTIDSVERKSAMHET 493000 KAPITALKOSTNADER 208 tkr 111 tkr 97 tkr

MÅLTIDSVERKSAMHET 13 338 tkr 12 136 tkr 1 572 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 319000 ÖVRIGA AVG. O ERSÄTTNINGAR -60 tkr -111 tkr 51 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 422000 INKÖP AV MASKINER O INV 50 tkr 90 tkr -40 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 437000 KEMISKA PRODUKTER 55 tkr 55 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 455100 DATABEHANDLING 30 tkr 30 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 459200 REPARATION AV FORDON 266 tkr 192 tkr 74 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 465000 MASKIN- OCH FORDONSHYROR 912 tkr 894 tkr 18 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 466100 LOKALHYROR 410 tkr 410 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 485200 FORDONSSKATT 60 tkr 60 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085000 FORDONSFÖRVALTNINGEN 493000 KAPITALKOSTNADER 239 tkr 286 tkr -47 tkr

FORDONSFÖRVALTNINGEN 1 962 tkr 1 906 tkr 56 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085100 BILPOOL 323000 FORDONS O. MASKINHYROR -220 tkr -220 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085100 BILPOOL 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 50 tkr 50 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085100 BILPOOL 459200 REPARATION AV FORDON 10 tkr 10 tkr

133000 TEKNISK HANDLÄGGARE 13085100 BILPOOL 465000 MASKIN O. FORDONSHYROR 160 tkr 160 tkr

BILPOOL 

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -95 tkr -95 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER319000 INTÄKTER KUB - Kultur o Fritid -388 tkr -388 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 191 tkr 885 tkr 306 tkr 458

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER411100 PO-PÅLÄGG 458 tkr 340 tkr 118 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER420000 FASTIGH O. INV 40 tkr 40 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER422200 MASKINER OCH AGGREGAT 20 tkr 20 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER430000 ANLÄGGNINGSMATERIAL 317 tkr 317 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER450000 TJÄNSTER 80 tkr 78 tkr 2 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER469200 LOKALVÅRD 15 tkr 12 tkr 3 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 25010000 PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER493000 KAPITALKOSTNADER 693 tkr 745 tkr -52 tkr

PARK, GRÖNYTOR o OFFENTL PLATSER 2 331 tkr 1 580 tkr 9 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 319300 INTÄKTER LOKALVÅRD -5 257 tkr -5 146 tkr -111 tkr
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137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 319400 INTÄKTER VAKTMÄSTERI -2 217 tkr -2 136 tkr -81 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 319401 INTÄKTER POSTTRANSPORT -60 tkr -60 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 319402 INTÄKTER ADRESSREGISTER -45 tkr -45 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 4 743 tkr 4 590 tkr 153 tkr 1 824

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL ARBETSLEDNING INKL PO 178 tkr 116 tkr 62 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 411100 PO-PÅLÄGG 1 824 tkr 1 765 tkr 59 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 422200 MASKINER OCH AGGREGAT 20 tkr 20 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 422900 ÖVRIGA INVENTARIER 20 tkr 20 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 440000 ÖVRIGT MATERIAL 60 tkr 60 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 442000 STÄD OCH RENGÖRINGART 294 tkr 294 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 448000 ÖVRIGT MTRL 30 tkr 30 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 448200 ARBETSKLÄDER 20 tkr 20 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 451200 TELEAVG FÖR MOBILTELEFON 12 tkr 12 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 22 tkr 22 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 454600 KURSER 50 tkr 50 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 460000 ÖVRIGA TJÄNSTER 10 tkr 10 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 466100 LOKALHYROR 113 tkr 113 tkr

137000 ENHETSCHEF SERVICE 97000000 FASTIGHETSSKÖTSEL 493000 KAPITALKOSTNADER 183 tkr 160 tkr 23 tkr

FASTIGHETSSKÖTSEL 0 tkr 0 tkr -0 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 318100 ÖREBRO LÄNS LANDSTING -1 336 tkr -1 306 tkr -30 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 336000 ERS FRÅN KOMMUNER -375 tkr -375 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 142 tkr 1 108 tkr 34 tkr 439

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 411100 PO-PÅLÄGG 439 tkr 426 tkr 13 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 tkr 25 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 451000 TELEFONI 10 tkr 10 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 40 tkr 40 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 454600 KURSER 20 tkr 20 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 466100 LOKALHYROR 61 tkr 78 tkr -17 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053300 SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 493000 KAPITALKOSTNADER 16 tkr 16 tkr

SYDNÄRKES FOLKHÄLSOENHET 42 tkr -0 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053400 PERSONALFRÄMJANDE ÅTG 440000 ÖVRIGT MATERIAL 40 tkr 40 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053400 PERSONALFRÄMJANDE ÅTG 450000 TJÄNSTER 200 tkr 200 tkr

PERSONALFRÄMJANDE ÅTG 240 tkr 240 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053500 FACKLIGA KOSTNADER 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 80 tkr 80 tkr 31

150000 PERSONALCHEF 13053500 FACKLIGA KOSTNADER 411100 PO-PÅLÄGG 31 tkr 31 tkr
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150000 PERSONALCHEF 13053500 FACKLIGA KOSTNADER 451000 TELE 8 tkr 8 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053500 FACKLIGA KOSTNADER 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 39 tkr 39 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053500 FACKLIGA KOSTNADER 466100 LOKALHYROR 32 tkr 32 tkr

FACKLIGA KOSTNADER 190 tkr 190 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053600 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 450000 TJÄNSTER 258 tkr 258 tkr

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 258 tkr 258 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053700 FOLKHÄLSOUTSKOTTET 450000 TJÄNSTER 50 tkr 50 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053700 FOLKHÄLSOUTSKOTTET 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 75 tkr 75 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053700 FOLKHÄLSOUTSKOTTET 493000 KAPITALKOSTNADER 23 tkr 23 tkr

FOLKHÄLSOUTSKOTTET 148 tkr 148 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053800 GRATIFIKATIONER 448000 ÖVRIGT MTRL 55 tkr 55 tkr

GRATIFIKATIONER 55 tkr 55 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -623 tkr 623 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 1 120 tkr 1 295 tkr -175 tkr 431

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 411100 PO-PÅLÄGG 431 tkr 498 tkr -67 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 422000 INKÖP AV MASKINER O INV 44 tkr 44 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 440000 ÖVRIGT MATERIAL 40 tkr 40 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 451000 TELEFONI 25 tkr 25 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 30 tkr 30 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 454600 KURSER / KOMPETENSUTVECKLING 40 tkr 40 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 454800 REPRESENTATION 10 tkr 10 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 455000 DATABEHANDLING 95 tkr 95 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053900 PERSONALAVD 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 136 tkr 136 tkr

PERSONALAVD 1 971 tkr 1 590 tkr 381 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053910 SYDNÄRKES LÖNENÄMND 455000 DATABEHANDLING 10 tkr 10 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053910 SYDNÄRKES LÖNENÄMND 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 300 tkr 1 286 tkr 14 tkr

SYDNÄRKES LÖNENÄMND 1 310 tkr 1 296 tkr 14 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053920 BEMANNINGSENHET 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 530 tkr 530 tkr 204

150000 PERSONALCHEF 13053920 BEMANNINGSENHET 411100 PO-PÅLÄGG 204 tkr 204 tkr

150000 PERSONALCHEF 13053920 BEMANNINGSENHET 455200 VERKSAMHETSSYSTEM 90 tkr

BEMANNINGSENHET 824 tkr 1 296 tkr 734 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 13054000 FERIEPRAKTIK 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 286 tkr 286 tkr 110

152000 ENHETSCHEF AME 13054000 FERIEPRAKTIK 411100 PO-PÅLÄGG 110 tkr 110 tkr

FERIEPRAKTIK 396 tkr 396 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 721 tkr 1 132 tkr -411 tkr 277
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152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 411100 PO-PÅLÄGG 277 tkr 437 tkr -160 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 420000 FASTIGHETER O INVENTARIER 30 tkr 30 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 440000 ÖVRIGT MATERIAL 25 tkr 25 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 450000 TJÄNSTER 20 tkr 20 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 453000 BILERSÄTTNINGAR O RESOR 15 tkr 15 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 454600 KURSER 15 tkr 15 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 466100 LOKALHYROR 79 tkr 77 tkr 2 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61010000 ARBETSMARKNADSENH ADM 469000 ÖVRIGA TJÄNSTER 100 tkr 80 tkr 20 tkr

ARBETSMARKNADSENH ADM 1 282 tkr 1 831 tkr -549 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61011000 UNGDOMSSATSNING 406000 BEREDSKAPSARBETARE 433 tkr 433 tkr 167

152000 ENHETSCHEF AME 61011000 UNGDOMSSATSNING 411100 PO-PÅLÄGG 167 tkr 167 tkr

UNGDOMSSATSNING 600 tkr 600 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 338100 LÖNEBIDRAG FRÅN AMS -330 tkr -304 tkr -26 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 430000 ANLÄGGNINGSMATERIAL 48 tkr 48 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 443000 BRÄNSLE. SMÖRJMEDEL 50 tkr 50 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 448200 ARBETSKLÄDER 30 tkr 30 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 451100 TELEAVGIFTER 20 tkr 20 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 60 tkr 60 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012000 ARBETSMARKNADSENH VHT 466100 LOKALHYROR 122 tkr 120 tkr 2 tkr

ARBETSMARKNADSENH VHT 0 tkr 24 tkr -24 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012100 REPRO 319000 ÖVRIGA AVG O. ERSÄTTNIN -560 tkr -560 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012100 REPRO 403000 AB-AVTALET INKL SEMLÖN 336 tkr 336 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012100 REPRO 411100 PO-PÅLÄGG 129 tkr 129 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012100 REPRO 440000 ÖVRIGT MATERIAL 85 tkr 85 tkr

152000 ENHETSCHEF AME 61012100 REPRO 451100 TELEAVGIFTER 10 tkr 10 tkr

REPRO 

Totalt 79 479 tkr 77 474 tkr 2 041 tkr

BUDGETRAM 79 479 tkr 77 474 tkr

Vid + = återstår att fördela 0 tkr 0 tkr
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR: 2 041 tkr 0 tkr

Kapitalkostnader -162 tkr

FINSAM ökning 20 tkr

Revisionen 15 tkr

Utökning Syd-IT 370 tkr

NoU chef ej finansierad del 252 tkr

Neddragning 0,5 tjänst KSF -219 tkr

Svartånsvattenskyddsområde -100 tkr

Minskade tomträttsintäkter pga försäljning45 tkr

Köksutrustning drift 40 tkr

Vätternvatten 30 tkr

Ökad abonnemangskostnad Ipads 52 tkr

Minskade kostn växeltfn -105 tkr

Tjänsteköp arkiv fr Örebro kommun 42 tkr

Förändring KF/KS 54 tkr

Centrala medlemsavg, inköpssam, SKL mfl52 tkr

Minskade kostn posthantering -24 tkr

Minskade kostn Holdingbolaget -73 tkr

Borttag Kompletteringstrafik -64 tkr

Uppräkning verksamhetsbidrag 13 tkr

Beslutade ökn/minskn ram

Löneökning 2015 -4 069 tkr

Löneökning 2016 9 mån hela kommunen5 752 tkr

Tillfällig ramförstärkning 2015 -4 293 tkr

Anslag för oförutsett 2 476 tkr

Lokalkostnad Bona Kemi 900 tkr

Investeringar o uppräkning 2016 Syd-IT 312 tkr

Ökning livsmedel 500 tkr

Flytt av samlingslokaler KS - KUB -20 tkr

Flytt av turismverksamheten KUB - KS 128 tkr

Flytt av BO-adm/skolskjutshandl KS-KUB-468 tkr

Flytt av mellanmål, Hidinge 0,4, Tulp 0,25 KUB-KS-246 tkr

Uppräkning gem nämnder 2016 165 tkr
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Internbudget KS 2016
ANSVAR VERKSAMHET SLAG BUDGET 2016 BUDGET 2015 ÄNDRING PO

Kap kostn invest gata Södra Fjugesta 328 tkr

Kap kostn invest gata Vreta 2:11 338 tkr
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INVESTERINGSBUDGET - KS 2016

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS Kapitalkostnad Investeringsutgift Avskrivning Ränta

1 13301 0076 Oförutsett KS 170 tkr 800 tkr 5 ÅR 2,4% Reinvesteringsanslag

11 14007 0085 IT-invest Kommunen 225 tkr 1 000 tkr 5 ÅR 2,4% Inga invest 2016 ska täcka utökat medlemsbidrag.

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 24 tkr 1 000 tkr ingen avskr 2,4% Övf till 2016

132 2402 Kanalisation VA Lanna-Fja 50 tkr 900 tkr 33 ÅR 2,4% Ny 2016

132 2402 1067 Asfaltsplan 58 tkr 1 000 tkr 33 ÅR 2,5% Löpande, 2016

132 2402 Genomfartsgata Södra Fja 328 tkr 6 900 tkr 33 ÅR 2,4% Ny 2016

132 2402 Gata Vreta 2:11 338 tkr 6 100 tkr 33 ÅR 2,4% Ny 2016

132 2402 1067 Anslutningsväg Lanna-204 733 tkr 13 500 tkr 33 ÅR 2,4% Övf till 2016

133 13085 Lastbil för måltidstrp 56 tkr 250 tkr 5 ÅR 2,4% Ny 2016

136 495 Köksutrustning 37 tkr 300 tkr 10 ÅR 2,4% Löpande, Ny 2016

137 2501 0026 Lek- och aktivitetsutrustning 25 tkr 200 tkr 10 ÅR 2,4% Löpande, 2016

137 970 0067 Arbetsmaskiner, Lokalvård 23 tkr 100 tkr 5 ÅR 2,4% Löpande, 2016

15 130537 0118 Utveckling Hälsans stig 23 tkr 100 tkr 5 ÅR 2,4% Övf till 2016

2 090 tkr 32 150 tkrSUMMA
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §144

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§144 - MER-plan 2016 för kommunstyrelsen (KS 15-713)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Anteckning

Efter beslutet ajournerades sammanträdet kl. 13.50 - 14.30.

Beslutsunderlag
 Arbetsmaterial MER-plan 2016 KS
 MER-plan 2016 med plan for 2017-2018 - ARBETSMATERIAL
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Verksamhetsbidrag 2016

§195

KS 15-257
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Örebro 2015-11-09

Ung Företagsamhet Örebro län Ida.jensen@ungforetagsamhet.se
Köpmangatan 23-25 mobil 073-9145009
702 23 Örebro BG  5917-0175
                                                                                                                                     

Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet 2016
- Ung Företagsamhet Örebro län

Inledning

Läsåret 2015/2016 har Örebro län hela 905 elever som driver UF-företag på gymnasiet vilket 
är rekord för vår region, registreringen är heller inte stängd än så vi förväntar oss några fler. 
(73 fler än föregående läsår). Detta är vi såklart både stolta och glada över! Vi satsar på att 
nästa läsår ta oss över den magiska 1000-gränsen.

Vi erbjuder stöd till elever i form av bland annat kostnadsfria utbildningar, möjlighet att 
komma till kontoret och få hjälp, inspiration, hjälp med rådgivarkontakter, stipendier, träffar 
med fokus på exempelvis affärsplaner eller bokföring, säljtillfällen såsom den regionala 
mässan, julmarknader och höstmarknader.

Vi grundutbildar samt vidareutbildar lärare i att arbeta med konceptet ”UF” samt erbjuder 
även där träffar, utbildningar och workshops kostnadsfritt.  

Vi har även regelbundna partnerträffar där både kommun, näringsliv, elever och lärare 
närvarar.

Entreprenörskap kan handla lika mycket om att ta sig framåt, ta sig för saker, som rent 
företagande. Ett entreprenöriellt förhållningsätt är en inställning som eleven även kommer 
att ha nytta av som anställd, att kunna se möjligheter, se nya vägar och tar tag i 
möjligheterna. UF vill hjälpa till att skapa denna ”anda” kring entreprenörskap ute i 
skolorna, oavsett om utgången blir att starta eget, att studera vidare eller att ta en 
anställning. 

Det här resulterar UF-företagande 

Genom UF´s undersökningar framkommer att UF-företagarna upplever att de under UF-året 
utvecklar bl.a. sin företagsamhet, får ökat självförtroende, blir bättre på att samarbeta och 
blir förtrogna med företagandets villkor. 

Det är betydligt fler personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med 
befolkningen i övrigt (24%). Tillsammans har före detta UF-företagare skapat tiotusentals 
nya jobb redan som unga personer och skatteinbetalningarna från deras företag mäts i 
miljarder kronor årligen. Det visar en rapport där UF-företagandets långsiktiga effekter har 
utvärderats. 

Vi ser tydligt på elevernas utveckling att UF-företagande har en positiv effekt på 
samarbetsförmågan, förmågan att ta beslut, förmågan att lösa problem på egen hand, 
kunskapen om företagande, kunskapen om möjligheter i såväl företagande som anställning 
och förståelse för hur olikheter kan komplettera en grupp.
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Örebro 2015-11-09

Ung Företagsamhet Örebro län Ida.jensen@ungforetagsamhet.se
Köpmangatan 23-25 mobil 073-9145009
702 23 Örebro BG  5917-0175
                                                                                                                                     

Att eleverna själva får ta ansvar för att ta en kontakt med banken, lära sig att betala fakturor 
och använda bankkonton.  Alla de ungdomar som utvecklar förmågan att samarbeta, att 
omvärdera information, att vara kreativa, att vara sitt eget varumärke. Genom vårt 
utbildningskoncept får de möjligheten att utvecklas och stärka sitt självförtroende vilket är 
otroligt viktigt. Genom coachning och vägledning lär de sig att de själva måste plocka upp 
telefonen och ringa upp en rådgivare, ett tryckeri, en leverantör eller bara till oss. Det kan 
låta enkelt men det ligger mycket bakom att våga göra det för en hel del av våra elever. 

Sverige är världsledande inom innovation, men vi måste bli bättre på att kommersialisera 
våra idéer. Vi på Ung Företagsamhet är övertygande om att ett viktigt steg i att förkorta vägen 
från idé till produkt är att tidigt testa på företagande. 

Om fler elever får testa på företagande tidigt i livet leder det till att fler av dem startar företag, 
företagen omsätter mer och överlever längre. 68% av alla unga mellan 18-30 kan tänka sig att 
starta företag, 35% vill helst vara företagare, 4% gör slag i saken. Genom UF-företagande kan 
vi öka företagandet (källa Tillväxtverket). Lika viktigt är att eleverna förbereds för arbetslivet 
exempelvis genom att lära sig arbeta mot deadlines, samarbeta, ta kontakter utanför skolan 
och ta eget ansvar. Både för Sveriges framtid och för dagens ungas framtid borde fler få 
möjligheten att driva UF-företag på gymnasiet

Glädjande kan vi se hur attityder kring entreprenörskap förändras i positiv riktning samt hur 
medvetenheten kring vikten av att arbeta med entreprenörskap i tidiga åldrar ökar.
 
Sökta medel
Genom verksamhetsbidraget kan vi fortsätta utveckla och bredda konceptet samt leverera 
service och stöd till länets UF-företagare och deras lärare. Samt utveckla och utöka vår 
verksamhet mot både gymnasium och grundskola. 

Ung Företagsamhet Örebro län ansöker om 30 000 kr i verksamhetsbidrag för 2016 
från Lekebergs kommun.

Bästa Hälsningar/ Ida Jensen, regionchef Ung Företagsamhet Örebro län
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §148

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§148 - Verksamhetsbidrag 2016 (KS 15-257)
Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2016 har inkommit:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Barnens rätt i samhället (BRIS) 17 000 kronor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2016 enligt följande:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag 2016
 Ansökan från Ung Företagsamhet om verksamhetsbidrag 2016
 Ansökan från BRIS om verksamhetsbidrag för 2016
 Ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2016
 Ansökan om bidrag till Kvinnohuset i Örebro län 2016
 Reviderad ansökan från Brottsofferjouren om verksamhetsbidrag för 2016
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Tjänsteskrivelse 2015-12-10 1 (1)

Dnr: KS 15-257

Tjänsteskrivelse - Verksamhetsbidrag 2016

Ärendebeskrivning
Följande ansökningar om verksamhetsbidrag år 2016 har inkommit:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Barnens rätt i samhället (BRIS) 17 000 kronor.

1 Bakgrund
Verksamhetsbidrag för 2015 gavs enligt följande:
Personalföreningen 5 000 kronor
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor.
Totalt: 97 000 kronor

2 Analys
Tidigare år har verksamhetsbidrag endast lämnats till lokala verksamheter. Av de som 
ansökt om verksamhetsbidrag 2016 är alla verksamheter lokaltförankrade förutom 
Barnens rätt i samhället (BRIS).

2.1 Ekonomiska konsekvenser
I KS internbudget 2016 finns 97 000 kr avsatt för verksamhetsbidrag.

3 Slutsats
För att vara kontinuerlig i besluten om beviljande av stöd bör verksamhetsbidrag 
endast lämnas till Kvinnohuset, Brottsofferjouren och Ung företagsamhet som har 
lokal anknytning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar verksamhetsbidrag för 2016 enligt följande:
Kvinnohuset 29 000 kronor
Brottsofferjouren 21 000 kronor
Ung företagsamhet 30 000 kronor
Personalföreningen 5 000 kronor
Teknikcollage 12 000 kronor

LEKEBERGS KOMMUN
Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2016

§196

KS 15-764
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Tjänsteskrivelse 2015-12-10 1 (1)

Dnr: KS 15-764

Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter KS 2016
   

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 
verksamheter 2016 enligt föreliggande förslag.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2016 

Kommundirektör Ewa Lindberg har övergripande attesträtt för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. I kommundirektörens frånvaro har tillförordnad 
kommundirektör samma attesträttigheter som ordinarie kommundirektör. Kommundirektören har rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande 
attestförteckning under året.

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE KOMMENTARER

1 Ewa Lindberg, Kommundirektör Peter Brändholm Vht 10071 ”Överförmyndare” är ersättare Sören Fagerstedt
    

102 Birgitta Hultin, Folkvald revisor Bo Grimsell Revision
    

104 Anna Bilock, Ekonomichef
Inger Sundblad, Sandra Magnusson
Jennie Ramberg, Gunilla Ljungstedt Tillgångs- och skuldslag

    

11 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad
Ekonomichefen har övergripande attesträtt för ekonomiavdelningens 
verksamheter.

    

12 Gustav Olofsson, Administrativ chef Anna Nilsson
Administrativa chefen har övergripande attesträtt för administrativa 
avdelningens verksamheter.

    

13 Mats Turesson, Teknisk chef Ingemar Wennlöf, Håkan Erlandsson
* Tekniska chefen har övergripande attesträtt för Teknik- och 
serviceavdelningens verksamheter inkl VA-verksamheten.

    

132 Ingemar Wennlöf, Ingenjör * Gator/vägar och belysning
    

133 Håkan Erlandsson, Teknisk handläggare * Vägbidrag, Skogs- och naturvård, Fordonsförvaltning, Bilpool
    

136 Maria Vallgren-Eriksson, Måltidschef Anna Brorsson Måltidsverksamheten
    

137 Mats Turesson, Enhetschef service * Torg, Park o grönyta, Fastighetsskötsel

14 Näringslivs- och utvecklingschef Näringslivsfrämjande åtg, Turism, Sannabadet

15 Peter Brändholm, Personalchef Linda Calson
Personalchefen har övergripande attesträtt för personalavdelningens 
verksamheter.

    

152 Per Gustafsson, Enhetschef AME  AMEs olika verksamheter, Feriepraktik
    

732 Ingemar Wennlöf, Ingenjör * VA-verksamheten
    

89 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Finansförvaltningen
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §149

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§149 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2016 (KS 15-764)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för Kommunstyrelsens verksamheter 2016 
enligt föreliggande förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter KS 2016
 Beslutsattestanter KS 2016
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Tilldelningsbeslut - Självfallsledning mellan Vreta och 
Skärmartorp

§197

KS 15-675
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Tjänsteskrivelse 2015-12-10 1 (1)

Dnr: KS 15-675

Tjänsteskrivelse - självfallsledning mellan Vreta och 
Skärmartorp
   

Ärendebeskrivning
Upphandling enligt Lag om Offentlig Upphandling har genomförts avseende 
självfallsledning för avlopp mellan exploateringsområdet Vreta 2:11 och 
avloppspumpstation i Skärmartorp i Hidinge.

1 Bakgrund
I Lanna området är det flera pumpstationer för avlopp, i syfte att få ner antalet 
avloppspumpstationer samt att ansluta de nya exploateringsområden som planeras 
och är under byggnad, skall det byggas en självfallsledning mellan västra delen av 
Vreta 2:11 och pumpstationen i Skärmartorp vid Garphytteån. I planen ligger också 
att lägga ner avloppspumpstationerna vid Lanna Lodge och vid Vretalunds IP för att 
minska driftkostnaderna. 
Sista inlämningsdag var 18 november 2015, sju stycken anbud har lämnats in, fyra 
stycken hat gått vidare till slutlig prövning. Anbuden är mellan lägsta pris 1 170 884 kr 
till högsta pris  1 785 000 kr.
Byggstart planeras under första kvartalet 2016.

1.1 Genomsyrande perspektiv
Genom att bygga en självfallsledning kan man genom att lägga ner 
avloppspumpstationer som i dag är i bruk, förbrukningen av el upphör då för 
nedlagda stationer vilket påverkar miljön i positiv riktning. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för projektet ligger inom ramen för planerade investeringar 
2015sekvenser

2 Slutsats

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Brogrund Mark AB i uppdrag att genomföra 
utförandeentreprenaden till en kostnad om 1 190 000 kr inkl moms.

LEKEBERGS KOMMUN
Ewa Lindberg Ingemar Wennlöf
Kommundirektör Handläggare
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Krishanteringsplan

§198

KS 15-724
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Tjänsteskrivelse 2015-12-10 1 (1)

Dnr: KS 15-724

Tjänsteskrivelse - Krishanteringsplan
   

Ärendebeskrivning
En ny krishanteringsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun av 
säkerhetskoordinatorn. 

Dagligen drabbas vi av stora och små samhällsstörningar i vårt land. Kommunen har 
ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, 
samhällsstörning eller katastrof. Syftet med krishanteringsplanen är att vara ett 
hjälpmedel för kommunen för att kunna ha en så god beredskap som möjligt både 
vid mindre och större samhällsstörningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar krishanteringsplan för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Jessica Kärrlander
Kommundirektör Säkerhetskoordinator
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1 Inledning
Dagligen drabbas vi av stora och små samhällsstörningar i vårt land. En del samhälls-
störningar leder till konsekvenser i samhället medan andra inte berör oss. De så 
kallade ”vardagsolyckorna” hanteras av räddningstjänsten, Nerikes Brandkår, men 
det finns situationer där räddningstjänstens resurser inte räcker till. Kommunen har 
ansvar för sina medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, 
samhällsstörning eller katastrof. Vid en situation där viktiga samhällsfunktioner slås 
ut ska kommunen ändå kunna leda och organisera sina verksamheter. 

För att få ett säkrare samhälle krävs att samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot 
samma mål för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera olyckor, 
samhällsstörningar och kriser när de inträffar. Kommunfullmäktige ska för varje ny 
mandatperiod anta en krishanteringsplan enligt lag (2006:554) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH).

  

Sannolikhet

Konsekvens

2 Syfte
Syftet med krishanteringsplanen är att vara ett hjälpmedel för kommunen för att 
kunna ha en så god beredskap som möjligt både vid mindre och större 
samhällsstörningar. Denna plan ska vara ett hjälpmedel för hanteringen av en 
samhällsstörning liten som stor samt vid omställning från ordinarie organisation till 
en anpassad krisledningsorganisation vid en extraordinär händelse. Målinriktning kan 
sammanfattas i att kommunen ska arbeta för att:

 Minska risken för och konsekvenserna av samhällsstörningar, trygga hälsan 
och den personliga säkerheten för människor samt hindra eller begränsa 
skador på egendom och miljö.

 Upprätthålla en god förmåga att hantera en samhällsstörning, d.v.s. att vidta 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet 
som måste upprätthållas och kunna ge kommuninvånare och media tillräcklig 
och korrekt information om händelsen.

 Vara förberedd för samhällsstörningar inom kommunens geografiska område 
och verka för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet, i 

Ordinarie organisation

Vardagshändelser Extraordinära händelser

Anpassad krisledningsorganisation

Höjd beredskap
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det akuta skedet och efter en händelse som berörda aktörer inom det 
geografiska området ansvarar för. 

3 Grundprinciper för kommunens krisledningsarbete
3.1 Mål
Sveriges regering har definierat att målen för Sveriges säkerhet är att värna 
befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla 
grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter. 
Målet med Lekebergs kommuns krisledningsarbete är att:

 minska risken för och konsekvenserna av samhällsstörningar, kriser och 
olyckor 

 trygga hälsan och den personliga säkerheten för människor
 hindra eller begränsa skador på egendom och miljö. 

Krishanteringssystemet bygger på ett underifrånperspektiv utifrån följande 
grundprinciper:

Ansvarsprincipen: innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har ansvar under en samhällsstörning. 

Likhetsprincipen: verksamhetens normala organisation och lokalisering ska så långt 
som möjligt bibehållas under en samhällsstörning. Förändringar ska inte göras mer 
omfattande än vad som krävs med hänsyn till samhällstörningens karaktär.

Närhetsprincipen: samhällsstörningen ska hanteras på lägsta möjliga nivå i 
samhället. Den instans som närmast berörs ska svara för ledning av de åtgärder som 
erfordras för att kunna hantera samhällsstörningen på ett effektivt sätt. Krishantering 
bör endast lyftas till högre nivåer om detta behövs för en rationell prioritering av 
olika åtgärder eller om samordningen av insatserna av andra skäl blir lidande av att 
samhällsstörningen hanteras på den närmast berörda nivån.

Definition: Samhällsstörningar är företeelser och händelser 
som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället.
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4 Krisberedskap
4.1 Risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) ger en bild av de risker och sårbarheter 
som finns i kommunen. Kommunens RSA ligger till grund för denna plan.

4.2 Kommunen
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar vilket innebär att kommunen inom 
sitt geografiska område ska ha en samlad analys av sådana risker och sårbarheter 
som kan leda till att en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar. Vid en 
samhällsstörning ska kommunen verka för att samordningen fungerar mellan alla 
som är inblandade i krisberedskapen; till exempel myndigheter, företag, 
frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Kommunala förvaltningar och 
bolag ansvarar inom sin verksamhet för planering och hantering av händelser som 
inte bedöms vara extraordinära. Kommunens krishanteringsråd eller liknade har en 
aktiv och viktig roll i att åstadkomma denna samordning och samverkan.

4.3 Samverkan
Då en samhällsstörning inträffar ökar samverkansbehovet snabbt med ett antal 
aktörer som ska samordna sina insatser för att på bästa sätt kunna hantera 
krissituationen. Under en samhällsstörning är tiden ofta en begränsande faktor och 
därför är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna är tydliga (vilka 
”mandat” de har att agera) och att kontakterna mellan dem är väl etablerade. 

4.4 Nerikes Brandkår
Nerikes Brandkår är inkopplad vid de flesta samhällsstörningar. Nerikes Brandkår har 
ett huvudansvar att bedriva räddningstjänst. Kommunen och brandkåren bedriver ett 
framgångsrikt samarbete som är en bra grund för ett fungerande krisledningsarbete 
då en händelse är av lite större dignitet. Nerikes Brandkår har ständigt personal i 
beredskap och kan vara behjälpliga vid en händelse. Förutom utryckningsstyrkor 
finns det dygnet runt ett inre befäl knutet till brandkårens ledningscentral som är 
samgrupperad med SOS Alarm, en insatsledare samt en räddningschef i beredskap. 
Vid en större samhällsstörningar kan brandkåren kalla in extra ledningspersonal så 
att även kommunen får hjälp att bedriva sitt ledningsarbete. Gemensam stab kan 
också upprättas vid behov.  

4.5 Länsstyrelsen
En viktig uppgift för Länsstyrelsen är att stödja kommunen i deras 
krishanteringsarbete och samverka med sektoransvariga myndigheter, företag och 
organisationer.  Om det händer en större samhällsstörning larmas TIB (Tjänsteman i 
Beredskap) på Länsstyrelsen genom SOS Alarm. TIB avgör då om Länsstyrelsen ska 
vidta åtgärder.

4.6 Rakel       
Rakel är namnet på Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och 
ledning. Det är ett robust och redundant krypterat digitalt system med ett eget 
uppbyggt nät som möjliggör kommunikation mellan aktörer i samhället som arbetar 
med ordning, säkerhet och hälsa. I Lekebergs kommun finns det två rakelenheter 
som är placerade hos stabscheferna.
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4.7 Utbildning och övning
Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska öva/utbildas minst en gång varje 
år. Övrig personal övas/utbildas efter behov. I och med kommunens geografiska 
områdesansvar är det viktigt att de har kunskap om de samverkande parters risker 
och sårbarheter och att kommunen övar det geografiska områdesansvaret.  
Kommundirektören tillsammans med säkerhetskoordinator är ansvarig för att 
utbildning genomförs. En planering för utbildning och övning inom krishantering ska 
finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt kalenderår. (Se 
Verksamhetsplan kris och beredskap 2015-2018.)
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5 Krishantering
5.1 Kommunens ordinarie organisation
Kraven på kommunens beslutsfattande är detsamma under ett normalt tillstånd som 
vid en extraordinär händelse. Det är därför viktigt att poängtera att reglerna i 
kommunallagen fortfarande gäller i en krissituation. Det är bara under höjd 
beredskap som det finns möjlighet att göra undantag från kommunallagens regler 
gällande kommunens organisation och beslutsfattande.

5.2 Kommunens krisledningsorganisation
Den krisledningsorganisation, som ska kunna aktiveras vid en samhällsstörning ska 
vara flexibel och kunna anpassas till aktuell händelse. Krisledningsgruppen som 
består av chefer, tjänstemän och nyckelpersoner, samt i de fall där händelsen blir så 
pass omfattande finns möjlighet att aktivera en krisledningsnämnd 
(förtroendevalda).

5.3 Inlarmning
Larmet om samhällsstörning och kris kan komma från olika aktörer: 

 Länsstyrelsen – Kallar till samverkanskonferens och informationsdelning via 
något av de fem telefonnummer som har delgetts dem. På listan finns 
kommundirektör samt dennes ersättare, säkerhetskoordinator samt 
stabschefer representerade.

 Nerikes Brandkår – Larmar kommunen genom larmlistor där 
krisledningsgruppens ordinarie personer finns med samt POSOM-ledning.

 Polisen – Via kommundirektören. Om enbart POSOM:s resurser behövs 
larmas POSOM vid Nerikes Brandkår enligt larmlistan.

 Egen förvaltning i kommunen – Om information kommer till någon i 
kommunen exempelvis via verksamheten eller växeln ska informationen 
spridas uppåt i organisationen. Närmast chef blir då informerad som sprider 
detta vidare till förvaltningschefen som kontaktar kommundirektör, 

DokumentationSamverkan

Krisledningsnämnd

POSOM-ledning

Nerikes Brandkår

Samverkande aktörer
Teknik Analys

Kommunfullmäktige

ServiceInformation
Stab för 

krisledning

Stödpersoner
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säkerhetskoordinator och kommunikatör samt eventuellt stabschef för beslut 
om en krisledningsstab behöver tillsättas.

5.3.1 Den interna informationsspridningen 
Om enbart en enskild förvaltning är påverkad ska förvaltningens krisorganisation 
hantera händelsen. Varje förvaltning ska hålla berörd nämndordförande informerad 
om händelsen. Om händelsen är av större dignitet eller om flera förvaltningar blir 
berörda ska krisledningsgruppens ordinarie deltagare informeras.

5.4 Krisledningsstab
Vid en samhällsstörning kan kommundirektören, säkerhetskoordinatorn eller någon 
av stabscheferna ta beslut om att en krisledningsstab behöver aktiveras. En 
samhällsstörning hanteras i första hand av en krisledningsstab som består av:

 Kommundirektör
 Stabschef
 Stab som bemannas efter händelsens behov

5.4.1 Stabens organisation
En stab är ett hjälpmedel, ett stöd för beslutsfattaren. Den ska avlasta 
beslutsfattaren genom att bland annat följa händelseutvecklingen, ta fram 
genomtänkta beslutsunderlag, omsätta beslut i arbetsuppgifter och sköta praktiska 
göromål. Staben kan även vara ett stöd för omgivningen och organisationen, genom 
att den samlar och sprider information, och genom att dess medlemmar fungerar 
som experter.

Staben sätts samman av medarbetare och experter som behövs för den aktuella 
situationen. Det innebär att staben i vissa situationer kan bestå av ett fåtal 
medlemmar och i andra situationer växa till en stor arbetsgrupp. Det innebär även 
att staben kan ha olika uppgifter och fokus i olika situationer, beroende av vad 
beslutsfattaren behöver hjälp med. Staben måste organiseras och anpassas efter hur 
beslutsfattaren vill använda staben. Staben kan bestå av berörd förvaltningschef 
samt personer med nyckelkompetens som efterfrågas. I staben kan även ingå 
representanter från samverkande organisationer, exempelvis Nerikes Brandkår. 
Stabens uppgifter kan bland annat bestå av:

 Analys – Omfattar i huvudsak att analysera information, att göra 
bedömningar samt att skapa beslutsunderlag till beslutsfattare. 

 Samverkan – Omfattar ansvaret för att samverka med övriga externa 
myndigheter och organisationer som kan ha ett intresse i situationen.

 Information – Omfattar allt arbete med att aktivt söka och samla in 
information, liksom att förmedla information till alla som kan ha nytta av 
den, internt och externt.

 Tekniskt ledningsstöd – Omfattar bland annat att vara teknisk expertis åt 
organisationen, och att skapa och underhålla tekniska system. De tekniska 
systemen är ofta en förutsättning för att staben ska kunna samla information 
och hålla kontakten med den egna organisationen och med andra 
samverkande organ.
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 Service – Omfattar bland annat att dokumentera organisationens arbete, att 
göra lägesuppföljningar samt att planera för och säkerställa att såväl 
personalbehovet som resursbehovet tillgodoses på både kort och lång sikt.

 Lägesbild – Lägesbilden beskriver den information och förståelse som en 
eller flera aktörer har vid en viss tidpunkt vid hantering av en 
samhällsstörning. Den ska fungera som underlag för beslut. Till en början är 
det en lägesbild för kommunen; en lägesbild för händelsen och en 
informationslägesbild. Sedan behöver kommunen även skapa en lägesbild 
som kan spridas utanför den egna organisationen. Till lägesbilden finns det 
fyra punkter som hjälp: 

1. Vad har hänt
2. Vad har vi gjort
3. Vad tänker vi göra
4. Vad behöver vi hjälp med

5.4.2 Stabschef
Stabschefen leder arbetet i staben och utgör länken mellan staben och 
beslutsfattaren. I vissa fall kan beslutsfattaren delegera till stabschefen att fatta 
beslut inom vissa ramar eller i vissa typer av frågor. I de flesta fall gäller dock att 
stabschefen endast har mandat att bestämma hur beslutfattarens beslut ska 
omsättas i arbetsuppgifter inom staben. Stabschefen och/eller kommundirektör 
avgör hur staben ska organiseras och vilka funktioner som staben ska ha för att 
kunna lösa uppgifterna.

Stabsarbete är att:

 Leda verksamhet

Ex. på stabspersonal/funktioner
 Personal
 Information
 Logistik
 Planering & samverkan
 Analys
 IT
 Uppgiftsberoende verksamhet 

(specialkompetenser)
 Insatsledning (stöd)

Prioritering

NÖDVÄNDIGT

ANGELÄGET

ÖNSKVÄRT

Stabsorientering
 Närvarokontroll
 Syftet med orienteringen
 Läget i stort
 Händelser i detalj
 Egen verksamhet på platsen
 Egen verksamhet i staben

 Genomfört
 Pågående
 Planerat (förslag)

 Resurser
 Bedömning
 Närmaste avsikter
 Förslag (kort & lång sikt)
 Åtgärder
 Direktiv för fortsatt 

verksamhet
 Frågor
 Nästa stabsorientering
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 Inhämta underlag för beslut
 Omsätta beslut
 Delge organisationen
 Uppföljning – Utvärdering
 Utöva ledarskap

För att stabens arbete ska bli effektivt och löpa smidigt används MMR- modellen, 
MålMetodResurs. Stabsarbetet följer processen enligt bilaga 1 med Första 
individen, Läget, Beslut, Första stabsarbetsplan och Lägesbild. Vid en 
samhällsstörning ska åtgärden prioriteras enligt prioriteringslistan Nödvändigt, 
Angeläget och Önskvärt.

5.5 Krisledningsnämnden
Till krisledningsnämndens förfogande står krisledningsstaben. Vid en extraordinär 
händelse är tid ofta en bristvara och det är på grund av detta som möjligheten till att 
aktivera en krisledningsnämnd finns. (Se Reglemente för krisledningsnämnden.) Det 
är ordföranden eller vice ordförande, när ordföranden har förhinder, som be-
stämmer när situationen blivit så pass allvarlig (extraordinär händelse) att nämnden 
ska träda i funktion. Om ordföranden och vice ordföranden har förhinder kan 
krisledningsnämnden sammankallas av enskild ledamot. Nämnden ska vid dessa fall 
kollegialt besluta om den ska träda i funktion.

Förutom rätten att ta över hela eller delar av en verksamhet omfattar krislednings-
nämndens beslutsbefogenheter bland annat att:

 Ge direktiv till kommunala verksamheter för att hantera händelsen.
 Besluta om vilka verksamheter som ska prioriteras.
 Besluta om vilka verksamheter som ska stängas.
 Ge direktiv till eventuell förändring av verksamheter.
 Besluta om inriktningen av information till kommunens invånare.
 Begära bistånd från annan kommun, landsting eller från statlig myndighet.
 Besluta om att lämna begränsat ekonomiskt bistånd till enskild som drabbats 

av händelsen.
 Besluta, ge anvisningar eller vidta andra åtgärder som är jämförbara med 

någon av ovanstående punkter.
Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice) får besluta på egna nämndens vägnar 
i ärenden som är så brådskande att beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
snarast delges krisledningsnämnden. Detta innebär att ordföranden (eller vice vid 
ordförandens förhinder) har samma befogenhet som nämnden i sin helhet i en akut 
situation. Samtliga beslut som fattas av krisledningsnämnden ska meddelas 
kommunfullmäktige vid nästa sammanträde.
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5.6 POSOM-ledning
POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid samhällsstörningar, 
krissituationer, stora olyckor och katastrofer. POSOM-verksamheten är en extra 
resurs i kommunen vid omfattande/traumatiska händelser då kommunens ordinarie 
organisation inte räcker till. POSOM består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.

Syftet med POSOM är att snabbt kunna organisera och leda ett första psykiskt och 
socialt omhändertagande av de människor som på något sätt drabbats av en 
omfattande/traumatisk händelse och som är oskadade eller lätt skadade. Målet för 
verksamheten är att ge de drabbade människorna ett sådant omhändertagande att 
det förebygger psykisk ohälsa på sikt. POSOM-ledning består av representanter från 
socialtjänst, skola, vårdcentral, polis, räddningstjänst och kyrka. Förvaltningschefen 
för vård och omsorg  har samordningsansvaret i gruppen. Nerikes Brandkårs 
kamratstödjare kan också vara en viktig resurs i POSOM-arbetet. Kommundirektören 
eller annan aktör, företrädesvis chefen för vård och omsorg, kan initiera att POSOM-
ledning ska sammankallas och aktiveras. För mer information se Handlingsplan för 
POSOM.

5.7 Lokaler och utrustning
Kommundirektören ansvarar för att lokaler för krisledningsnämnd, krisledningsstab 
och stödfunktioner är förberedda och att de iordningställs. Om det finns tillgång till 
ström kan dator och projektor användas. I lokalen för krisledningsgruppen finns en 
stora whiteboardtavla förberedd för stabsarbete, blädderblock och annat material 
som kan effektivisera krishanteringen. Det finns en krispärm med information och 
larmlistor som kan behövas. Även kartor över kommunen finns i pappersformat. 
Krispärmens material finns också elektroniskt. 

Krisledningsnämnden och krisledningsstaben har till sitt förfogande stödfunktioner 
för sitt arbete. Stödet omfattar bland annat följande funktioner:   

- registrering och dokumentation
- beredning och verkställighet 
- IT och samband 
- kriskommunikationsgrupp

Krisledning och kriskommunikationsgruppen skall i första hand utföra sina uppgifter i 
kommunhuset. Vid förhinder kan lokalerna på brandstationen i Örebro användas.

Funktion Lokal

Krisledningsnämnd Ordförandes rum

Krisledningsstab/grupp Trollkarlen 

Kriskommunikationsgruppen Multen

POSOM Leken
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5.8 Avlösning och uthållighet
Det finns hela tiden ett krav på omedelbart agerande, uthållighet och samordning.  
De som arbetar med krisarbetet ska ha ersättare så att om behov finns ska två lag 
kunna gå omlott om varandra. Tänk på att det behövs utvilad personal efter 10-12 
timmar och att EU-kraven för arbetstid följs. Kommundirektören bedömer om behov 
finns och kontrollerar att uthålligheten efterföljs. Nerikes Brandkår har erforderlig 
utbildning för att hjälpa till vid behov.

6 Rapportering och erfarenhetsåtervinning
Enligt lagen LEH ska kommuner hålla länsstyrelsen informerad om vilka åtgärder som 
vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Vid en större 
samhällsstörning ska kommunen delge länsstyrelsen lägesrapporter och information 
om händelseutveckling, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder. 

Alla inträffade händelser dokumenteras samt utvärderas och kan ligga till grund för 
övning och utbildning. Säkerhetskoordinator och kommunikatör deltar brett i länsvisa 
samverkansnätverk och nationella träffar för att ta del av och delge 
krishanteringserfarenheter tillsammans med andra kommuner eller aktörer i länet 
eller landet. 

7 Expediering och revidering
Krishanteringsplanen ska finnas i de krispärmar där kommunens alla krishanterings-
/eller beredskapsplaner finns samlade samt elektroniskt på intranätet. Dessa 
krispärmar ska hållas aktuella. Krispärmarna förvaras hos kommundirektören, i 
lokalen (Trollkarlen) för krisberedskapsarbetet samt hos säkerhetskoordinator. 
Krishanteringsplanen ska revideras vid behov och/eller under varje mandatperiod.
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8 Bilaga 1 
8.1 Stabsarbete/Stabsmetodik

Stabsarbete är att:

 Leda verksamhet

 Inhämta underlag för beslut

 Omsätta beslut
 Delge organisationen
 Uppföljning/utvärdering
 Utöva ledarskap

      Ex. på Stabspersonal/funktioner
 Personal
 Information
 Logistik
 Planering och samverkan
 Analys
 It 
 Uppgiftsberoende verksamhet 

(specialkompetenser)
 Insatsledning/stöd

1.Första individ
 Analys/bedömande – 

Slutsatser
 Initiala åtgärder
 Information till högre chef

2. Läget
 Vad har hänt(fakta – antaganden)
 Vad är gjort
 Förslag på åtgärder (kort och lång sikt)

3. Beslut
 Ledningsstöd
 Omedelbara åtgärder
 Inriktning
 Resurser
 Tidsplan

4. Första stabsorientering
 Syftet med staben
 Läget (hänt – gjort)
 Förslag på åtgärder som ska vidtas (kort och lång sikt)
 Inriktning (prioritering och beslut)
 Stabsarbetsplan 

5. Stabsarbetsplan

Vem Vad När Hur Övrigt 

6. Lägesbild
 Händelsen och fakta om händelsen
 Vilka aktiviteter och med vilken 

målsättning
 Vilka resurser finns/krävs och vilka 

tillkommer
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Verksamhetsöversikt 

Enhet Verksamhet Tid Ansvar Övrigt 

Prioritering 

NÖDVÄNDIGT

ANGELÄGET

ÖNSKVÄRT

Ärendeflöde 

Tid Från Till Ärende Beslut Övrigt 
Stabsorientering
 Närvarokontroll
 Syftet med orienteringen
 Läget i stort
 Händelser i detalj
 Egen verksamhet på platsen
 Egen verksamhet i staben
 Genomfört
 Pågående
 Planerat (förslag)
 Resurser
 Bedömning
 Närmaste avsikter
 Förslag (kort & lång sikt)
 Åtgärder
 Direktiv för fortsatt verksamhet
 Frågor
 Nästa stabsorientering

Samverkansbehov 

Enhet Vad När Vem Hur 

Informationsbehov (underrättelser/inhämtning

Behov Vem När Hur 

Uppdrag/order
 Uppgift
 Syfte
 Tid
 Resurs
 Ansvarfördelning 

Föredragning
 Bakgrund
 Syftet
 Ämnet/ärende
 Slutsatser
 Förslag/åtgärder 

(kort och lång sikt

Möte – Genomgång – Föreläsning 

 Omfattning
 Mål (VAD)
 Syfte (VARFÖR)
 Krav/förväntningar
 Inledningsvis…
 Därefter…
 Slutligen…
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9 Bilaga 2 
9.1 Exempel på beslut om extraordinär händelse

BESLUT
Med anledning av det inträffade läget ……………………………….. och med stöd av Lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap beslutar ordförande i krisledningsnämnden 
att situationen bedöms som extraordinär händelse. 

Krisledningen har behörighet att handla enligt fastställt reglemente. 

Detta beslut skall gälla fr o m 20    -    -      klockan ……………

…………………………………………….                                         ………………………………………………… 

Ordförande krisledningsnämnden

Sändlista

Kommunens förvaltningar

Nerikes Brandkår (Brandchef)

Polisen

Region Örebro län

Länsstyrelsen

För kännedom

SOS Alarm AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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9.1.1 Exempel om frånträdande

BESLUT

Krisledningsnämnden frånträder sig ansvaret för ………………………………

………………………..………………….  som övertogs enligt beslut 20   -     -     

Detta beslut skall gälla fr o m 20   -    -     klockan ……………

………………………………….……….                                      ………………..……………………………………

Ordförande krisledningsnämnden

Sändlista

Kommunens förvaltningar

Nerikes Brandkår (Brandchef) 

Polisen

Region Örebro län

Länsstyrelsen

För kännedom

SOS Alarm AB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §152

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§152 - Krishanteringsplan (KS 15-724)
Ärendebeskrivning
En ny krishanteringsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun av säkerhetskoordinatorn. 

Dagligen drabbas vi av stora och små samhällsstörningar i vårt land. Kommunen har ansvar för sina 
medborgare och det gäller även vid en större inträffad olycka, samhällsstörning eller katastrof. Syftet 
med krishanteringsplanen är att vara ett hjälpmedel för kommunen för att kunna ha en så god 
beredskap som möjligt både vid mindre och större samhällsstörningar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar krishanteringsplan för Lekebergs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnat äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Krishanteringsplan
 Krishanteringsplan 2015 Lekebergs kommun
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Kriskommunikationsplan

§199

KS 15-263
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Tjänsteskrivelse 2015-12-03 1 (1)

Dnr: KS 15-263

Tjänsteskrivelse - Fastställande av 
kriskommunikationsplan
   

Ärendebeskrivning
En ny kriskommunikationsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun. 
Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till den centrala krisledningsgruppen 
och kompletterar kommunens Krishanteringsplan. Kriskommunikationsplanen eller 
delar av den kan användas i alla slags situationer då delar av verksamheten eller hela 
verksamheten på något sätt är utsatt för hårt tryck eller av andra skäl behöver 
förstärkt och intensifierad kommunikation.

Planen är skriven med ambitionen att skapa ett lättillgängligt och kortfattat 
dokument som ger en tydlig bild av hur arbetet med kriskommunikation skall 
bedrivas. Planen beskriver bland annat vilka funktioner som berörs och vilka kanaler 
som finns att tillgå. 

1.1 Övergripande konsekvenser
Att ha ett strukturerat arbetssätt för kommunikation vid en samhällsstörning, eller 
extraordinär händelse, gör att perspektiven på både barn, jämställdhet och mångfald 
finns med under processen.  

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kriskommunikationsplan för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Ellinor Arvidsson
Kommundirektör Handläggare
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Policy
Program

>Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunstyrelsen
Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: XXXXXX
Ansvarig tjänsteman: Administrativ chef
Diarienummer: KS 15-263 Regler

Kriskommunikationsplan
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Lekebergs styrdokument
Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera 
Regler – Absolut gräns och ska-krav  

Innehållsförteckning
1 Kriskommunikationsplanens syfte....................................................................3

2 Kriskommunikationsplanen .............................................................................3

2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?.............................................3

3 Mål för kriskommunikation..............................................................................4

3.1 Strategi och ledord för kriskommunikation ...................................................4

4 Målgrupper......................................................................................................5

4.1 Medarbetare ..................................................................................................5

4.2 Allmänheten...................................................................................................5

4.3 Media .............................................................................................................5

5 Organisation, ansvar och roller ........................................................................5

5.1 Ansvar och ledning.........................................................................................5

5.2 Talespersoner ................................................................................................5

5.3 Kriskommunikation: kompetenskrav och bemanning ...................................6

6 Regional krisinformation och informationssamordning ....................................6

7 Kommunikationskanaler ..................................................................................7

8 Angränsande dokument...................................................................................8

9 Utvärdering......................................................................................................8

10 Expediering och revidering...............................................................................9
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1 Kriskommunikationsplanens syfte 
Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till centrala krisledningsgruppen och 
kompletterar kommunens Krishanteringsplan.  Kriskommunikationsplanens 
huvudsyfte är att:

 
i normalläge 

 beskriva kommunikationens roll vid en samhällsstörning1 eller extraordinär 
händelse och hur kommunikationsarbetet då ska bedrivas 

 bidra till att höja medvetenheten om kriskommunikation och krishantering 
hos alla medarbetare 

vid allvarlig händelse 
 ge organisationen goda förutsättningar att agera snabbt, genomtänkt och 

effektivt 
 vara ett konkret stöd i kommunikationsarbetet 

efteråt 
 ge stöd till en gradvis nedtrappning, så att kommunen fortfarande är 

handlingskraftig om samhällsstörningen skulle blossa upp igen eller övergå i 
ett nytt skede 

 ge stöd till utvärdering av kriskommunikationsarbetet, bland annat 
dokumentation av förlopp, insatser och erfarenheter.

Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser har kommunens 
krisledningsgrupp det övergripande ansvaret för kommunens information. Har 
krisledningsnämnden trätt i kraft ska nämnden kontinuerligt hållas informerad. 
Eventuella beslut som nämnden tar ska sammanställas och lämnas till 
kommunfullmäktige.

2 Kriskommunikationsplanen 
Enligt lagen om skydd om olyckor (2003:78) är kommunen skyldig att planera för hur 
allmänheten ska varnas och informeras vid allvarliga olyckor. 
Lagen om extraordinära händelser (2006:544) reglerar kommunens ansvar för att 
hantera en extremt besvärlig situation som inträffar. 

2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas? 
Kriskommunikationsplanen eller delar av den kan användas i alla slags situationer då 
delar av verksamheten eller hela verksamheten på något sätt är utsatt för hårt tryck 
eller av andra skäl behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.

1 Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i 
samhället.
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3  Mål för kriskommunikation 
Kommunens krishantering har som mål att de som bor, verkar och vistas i kommunen 
under en samhällsstörning upplever största möjliga trygghet och säkerhet. 
Kriskommunikationens syfte är att bidra till detta genom att sprida snabb, tillförlitlig 
och tydlig information så att: 

 samhällsstörningens effekter avhjälps, begränsas eller lindras 
 förtroendet för kommunens förmåga att hantera samhällsstörning bevaras 

eller återställs 
 ryktesspridning motverkas 
 alla medborgare och andra aktörer får så goda förutsättningar som möjligt 

att fatta egna beslut 
 kommunens funktioner så snart som möjligt återgår till det normala.

3.1 Strategi och ledord för kriskommunikation 
Kriskommunikationen ska:

 Målgruppsanpassas 
 Vara tydlig, enkel och relevant  
 upprepas, varieras och följas upp 
 Samordnas med andra aktörer och samarbetspartners. 

Kommunens kommunikationsarbete ska grunda sig i ledorden för 
kriskommunikation: 

Snabb: Information ska ges så fort det är möjligt, oavsett hur mycket eller hur lite det 
finns att berätta. Den bild av samhällsstörningen som växer fram de första timmarna 
är svår att ändra på senare. Därför gäller det att så snabbt som möjligt ge en korrekt 
bild av händelsen och på så sätt bidra till en systematisk och effektiv krishantering. 

Aktiv: De vanligaste frågorna ska besvaras i lämpliga kanaler, mediebilden av 
samhällsstörningen ska analyseras och faktafel bemötas. Ambitionen ska vara att 
ligga steget före och försöka förutse informationsbehoven. 

Tillgänglig: Information ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. Webben uppdateras, 
telefonsamtal besvaras och företrädare för kommunen är beredda att svara på frågor 
och i vissa fall infinna sig på viktiga platser för att ge muntlig information. 

Öppen: Olika aspekter ska beaktas, frågor besvaras och beslut och överväganden 
förklaras och motiveras. 

Ärlig: Informationen ska bygga på fakta. Inga spekulationer eller obekräftade 
uppgifter får förekomma. Det innebär att vi lämnar de svar som är möjliga, utan att 
tro, anta eller förutspå något. 

Empatisk: Det mänskliga perspektivet, medkänsla och respekt ska genomsyra 
kriskommunikationen. 
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4 Målgrupper 

4.1 Medarbetare 
Kommunens medarbetare ska kontinuerligt få information om läget, hur de kan bidra 
i arbetet och hur de vid eventuella frågor kan informera om det arbete som 
kommunen genomför. Fungerande intern information är direkt avgörande för hur 
effektiv övrig kriskommunikation kommer att bli. Bristfällig eller motstridig intern 
information kan leda till en försvagad krishantering och, i värsta fall, förtroendekriser.  
När medarbetare själva direkt drabbas finns särskilda föreskrifter från 
Arbetsmiljöverket (AFS). 

4.2 Allmänheten 
Allmänheten behöver känna till vad som har hänt, samt eventuella varningar och 
rekommendationer, för att kunna förebygga ytterligare skada och känna förtroende 
för kommunens krishantering liksom trygghet för egen del. 

4.3 Media 
Liksom medarbetarna är media både målgrupp och kanal. Därför är det viktigt att 
kommunen snabbt och på ett trovärdigt sätt lyckas ge sin bild av samhällsstörningen 
och löpande förse media med en uppdaterad bild av läget. 

5 Organisation, ansvar och roller 

5.1 Ansvar och ledning 
Kommuns krisledningsorganisation anpassas till olika händelser, allt från att en 
enskild förvaltning/verksamhet hanterar frågan själv till att krisledningsnämnden 
träder in. 

Krisledningsgruppen har det övergripande ansvaret för kommunens information i 
händelse av en kris. Varje förvaltning har ansvar för att berörd nämndordförande blir 
informerad om händelsen. 

Kommundirektören är ytterst ansvarig för kriskommunikationsplanen, för de 
kommunikationsinsatser som bedöms nödvändiga samt för att det finns en 
bemannad kriskommunikationsgrupp. Till hjälp finns säkerhetskoordinator och 
kommunikatör.  

Kommunens kommunikatör ingår i krisledningsgruppen och innehar där oftast 
funktionen som kommunikationsansvarig. I kommunikatörens uppdrag ingår att 
arbeta förebyggande med kommunens kriskommunikation enligt denna plan.  

Kommunikationsansvarig vid aktuell händelse ansvarar för att sammankalla 
kriskommunikationsgruppen och för att leda gruppens arbete. Till hjälp finns dennes 
ersättare. 

5.2 Talespersoner 
Kommundirektör, förvaltningschefer/verksamhetschefer samt medarbetare med 
expertkunskaper inom aktuellt område ska kunna agera talesperson. Dessa utvalda 
personer ska alla ha fått utbildning i att möta media. Information ges i första hand av 

Page 171 of 225



Plan 6 (9)

ansvarig för den berörda verksamheten. Det är viktigt att kommunen bara uttalar sig 
och är avsändare när det gäller våra frågor. 

Utsedda talespersoner representerar kommunen. Detta innebär inte någon 
inskränkning av den grundlagsfästa meddelar- och yttrandefriheten som ger 
medarbetare möjlighet att uttala sin personliga åsikt i samtal med media. 

5.3 Kriskommunikation: kompetenskrav och bemanning 
För att utföra kommunikationsarbetet finns en kriskommunikationsgrupp som består 
av representanter från alla förvaltningar. Gruppen bemannas i samråd med 
respektive förvaltningschef som förutsätts bidra med personella resurser. För att 
kriskommunikationsgruppen omgående ska kunna starta upp sin verksamhet är det 
viktigt att de som ingår i gruppen även utför nedanstående arbetsuppgifter till 
vardags. 

Dimensioneringen av de personella resurserna för kriskommunikation ska vara 
flexibel och styras av aktuellt behov.  

Vid samhällsstörning och extraordinära händelser ska följande uppgifter kunna 
utföras: 

 Mediakontakter 
 Webbpublicering 
 Interninformation 
 Omvärldsbevakning
 Informationsproduktion 
 Teknikstöd 
 Upplysningar 
 Dokumentation 
 Flerspråkig service 
 Samverkan med länets kriskommunikationsnätverk

Kriskommunikationsgruppen ska ha uthållighet för händelser som kräver resurser 
under en längre tid. Gruppen bör kunna arbeta enligt rullande schema i upp till en 
veckas tid.

6 Regional krisinformation och 
informationssamordning

Länets kommuner har tillsammans med Länsstyrelsen, Region Örebro Län, polisen 
och andra myndigheter tagit fram en regional krisinformationsstrategi för samordnad 
information till allmänheten. Samordnade informationsrutiner har fastställts av 
aktörerna i länet för att ge allmänheten samordnad information. Aktörerna ska 
samverka och kontinuerligt utbyta information på ett strukturerat sätt. Samarbetet 
med dessa aktörer sker i T-SAM och dess kriskommunikationsnätverk. 

Övergripande beslut om informationssamordning och informationsstrategier ska 
fattas vid mötena. Genom samverkan med andra kommuner i länet finns det 

Page 172 of 225



Plan 7 (9)

möjlighet att, vid behov, låna resurser inom kommunikationsområdet när någon 
kommun drabbas av en krissituation.

I Lekebergs kommun ingår kommunikatören i kriskommunikationsnätverket. Vid 
frånvaro kallas dennes ersättare i krisledningsgruppen. 

7 Kommunikationskanaler 
I kriskommunikationsarbetet används främst följande kanaler: 

Intranätet innehåller alltid en aktuell lägesrapport. Intranätet ska vara den interna 
”urkällan” för de kommunanställda. Medarbetarmöten är ett viktigt komplement. 

Webbplats – kommunens webbplats är den viktigaste utåtriktade kanalen. Hemsidan 
och intranätet uppdateras först så att man alltid kan hänvisa dit. Aktuell lägesrapport 
såväl som fördjupad information samlas där. När det är relevant samarbetar vi med 
våra bolag och använder deras kommunikationskanaler. En särskild kriswebb kan 
aktiveras efter beslut av kommunikationsansvarig. Kunskaper om hur detta går till 
ska finnas i kriskommunikationsgruppen. 

Information Lekeberg (reception och växel) ska hänvisa till och hämta sin 
information från intranät och hemsida, i de fall de inte hänvisar till en eller flera 
personer. Men de ska också hållas uppdaterade vid varje viktig förändring. 
Information Lekeberg ska även fungera som en kommunikationskanal in i kommunen 
där frågor från allmänheten ska samlas upp, och sparas, för att ge oss en tydligare 
bild av hur krisen upplevs hos allmänheten. 

Sociala medier – Kommunens övergripande Facebooksida uppdateras av 
kriskommunikationsgruppen och ska hållas uppdaterad under händelseförloppet. 
Övriga eventuella Facebooksidor som kommunen kan tänkas ha ska i första hand 
hänvisa till den kommunövergripande sidan. Viktig information kommuniceras 
primärt på kommunens webbplats med hänvisning/länkning från andra webbplatser 
för att undvika olika versioner.

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Det 
är stabschef som ansvarar för kommunens kommunikation via Rakel. 

Media – media är vidareinformatör. Förutom via webben informerar vi dem vid 
pressträffar, presskonferenser och i telefonsamtal, pressmeddelanden och intervjuer. 

P4/SR lokalradion har en särställning bland medierna. 

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten – kan sändas i Sveriges Radio då en 
samhällsstörning eller en extraordinär händelse inträffat, respektive avhjälpts. För att 
snabbt kunna varna många människor har räddningsledaren och kommunen 
möjlighet att aktivera varnings- och informationssystemet VMA.

Det finns två nivåer för meddelande

1. Informationsmeddelande
2. Varningsmeddelande

Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet, på begäran av behörig 
räddningsledare och kommun för att förebygga och begränsa skador på människor, 

Page 173 of 225



Plan 8 (9)

egendom eller i miljön. Informationsmeddelande sänds vid behov över Sveriges 
Radio, Sveriges Televisions samtliga kanaler samt TV4 och över de kommersiella 
radiokanalerna.

Varningsmeddelande sänds omedelbart på begäran av behörig*) person i situation då 
omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller i miljön. 
Varningsmeddelande sänds i akuta situationer över Sveriges Radios rikskanaler och 
berörd lokalradiokanal när den ligger i sändning.

 *) Behörighet att begära varningsmeddelande har

 Räddningschef/räddningsledare för kommunal och statlig verksamhet
 Polisen 
 Smittskyddsläkare
 SOS Alarm
 Anläggningar med farlig verksamhet

WIS – Skyddat webbaserat informationssystem – syftet med WIS är att ge aktörer i 
krishanteringssystemet möjlighet att dela information med varandra så att de kan 
samordna sina verksamheter samt ge snabb, korrekt och samordnad information till 
både allmänhet och media. Aktörerna kan tillsammans skapa en lägesbild, före, 
under och efter en samhällsstörning. En händelse ska läggas upp i WIS när något 
inträffar som avviker från det normala t.ex. vårflodsrapportering, vädervarningar, 
skogsbränder och större trafikolyckor. 

I Lekebergs kommun ska säkerhetskoordinator, dokumentationsansvarig, 
kommunikationsansvarig samt dennes ersättare ha tillgång till WIS. 

8 Angränsande dokument
Lekebergs kommuns kommunikationspolicy beskriver kommunens övergripande 
hållning i kommunikationsfrågor och vårt synsätt på kommunikation är även gällande 
i en krissituation. 

Kriskommunikationsgruppen rekommenderas att löpande ta fram rutiner och 
checklistor för det egna arbetet, för att ytterligare förstärka kommunens 
handlingskraft i en krissituation. Dessa dokument ska då användas som ett 
komplement till kriskommunikationsplanen och vara ett praktiskt hjälpmedel till 
kriskommunikationsgruppen i händelse av en samhällsstörning eller extraordinär 
händelse. 

9 Utvärdering
Efter en samhällsstörning eller extraordinär händelse är det viktigt att utvärdera 
arbetet för att dra lärdom av de erfarenheter som krisen har bidragit till. Detta för att 
utveckla det kommande kriskommunikationsarbetet. Kommunikationsansvarig ska 
därför sammanställa en beskrivning av arbetet, dess resultat och konsekvenser samt 
föreslå eventuella ändringar i rutinerna för informationsarbetet. 

Kriskommunikationsgruppen ska vara behjälplig i utvärderingsarbetet. 
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10 Expediering och revidering 
Kriskommunikationsplanen ska finnas i de krispärmar där kommunens alla 
krishanterings-/eller beredskapsplaner finns samlade samt elektroniskt på intranätet. 
Dessa krispärmar ska hållas aktuella. 

Krispärmarna förvaras hos kommundirektören, i lokalerna för krisberedskapsarbetet 
samt hos säkerhetskoordinator. Kriskommunikationsplanen ska revideras vid behov 
och/eller under varje mandatperiod samt fastställas av kommunstyrelsen. 
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §153

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§153 - Kriskommunikationsplan (KS 15-263)
Ärendebeskrivning
En ny kriskommunikationsplan har arbetats fram för Lekebergs kommun. 
Kriskommunikationsplanen riktar sig i först hand till den centrala krisledningsgruppen och 
kompletterar kommunens Krishanteringsplan. Kriskommunikationsplanen eller delar av den kan 
användas i alla slags situationer då delar av verksamheten eller hela verksamheten på något sätt är 
utsatt för hårt tryck eller av andra skäl behöver förstärkt och intensifierad kommunikation.

Planen är skriven med ambitionen att skapa ett lättillgängligt och kortfattat dokument som ger en 
tydlig bild av hur arbetet med kriskommunikation skall bedrivas. Planen beskriver vilka funktioner 
som berörs. Vilka personer som innehar olika funktioner och deras kontaktuppgifter finns i en 
särskild förteckning som ständigt uppdateras och därför inte bör behandlas politiskt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar kriskommunikationsplan för Lekebergs kommun.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnat äredet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Kriskommunikationsplan
 Tjänsteskrivelse - Fastställande av kriskommunikationsplan
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Dnr: KS 15-550

Tjänsteskrivelse - Digital agenda
   

Ärendebeskrivning
Region Örebro län och Länsstyrelsen har tagit fram en Digital agenda för Örebro län. 
Lekebergs kommun inbjöds under hösten att signera den men då valde 
kommunstyrelsen att avvakta i väntan på bättre underlag kring vad detta innebar för 
kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en övergripande analys som ligger som 
beslutsunderlag i ärendet.  

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom agendan förbinder man sig att: 

- dela målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och
- bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda uppfylls

1 Analys

1.1 Övergripande konsekvenser
Om alla mål uppnås bedöms den digitala agendan ha en positiv inverkan på barn, 
folkhälsa, jämställdhet, miljö och hållbarhet, mångfald och integration. 

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Många av de aktiviteter som krävs för att nå de mål som finns i den digitala agendan 
kommer kräva en ganska stor ekonomisk insats från kommunen. I nuläget är det 
oklart hur Region Örebro län och Länsstyrelsen kan bidra. 

Den digitala agendan bör prioriteras i budgetarbetet inför 2017 om kommunen ska 
lyckas nå de uppsatta målen. 

2 Slutsats
Den digitala agendan är mycket viktig för Örebro län och Lekebergs kommuns 
fortsatta utveckling. Den innebär dock en hel del arbete och behov av resurser vilket 
kommunen behöver ta med i det vidare arbetet med att arbeta med de mål som 
agendan sätter upp.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Örebro läns regionala digitala agenda.  
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Dnr: KS 15-550

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §154

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter

Page 1 of 3Page 185 of 225



Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§154 - Inbjudan till signatärskap för länets digitala agenda (KS 15-
550)
Ärendebeskrivning
Region Örebro län och Länsstyrelsen har tagit fram en Digital agenda för Örebro län. Lekebergs 
kommun inbjöds under hösten att signera den men då valde kommunstyrelsen att avvakta i väntan 
på bättre underlag kring vad detta innebar för kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en övergripande analys som ligger som beslutsunderlag i 
ärendet. 

Om kommunstyrelsen ställer sig bakom agendan förbinder man sig att: 

- dela målen i Örebro läns regionala digitala agenda, och
- bidra till och verka för att målen i Örebro läns regionala digitala agenda uppfylls

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Örebro läns regionala digitala agenda.

Kommunstyrelsens arbetsutskottsförslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Digital agenda
 Analys av etappmålen och statusen i Lekeberg
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Analys av etappmålen och statusen i Lekeberg 
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1 Bakgrund

1.1 Övergripande mål för Örebro läns regionala digitala 
agenda 

Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämställd, attraktiv och stark region 
som kan möta framtidens utmaningar. Tekniken ska förenkla för företag och bidra till 
att skapa fler arbetstillfällen. Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en 
arbetsmarknad som kräver goda IT-kunskaper. IT ska bidra till att miljöbelastningen 
minskar.

Den digitala agendan ska i nästa steg kompletteras med att ansvar för respektive 
strategiskt område och etappmål fördelas mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region 
Örebro län, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Ansvarig aktör 
driver arbetet med att nå etappmålen.

I agendan står följande: 

Föreslagna åtgärder har i dagsläget inte en klar finansieringsplan. Möjligheten till 
finansiering kommer att påverka vilka åtgärder som kan genomföras och när. 
Beroende på vilken typ av åtgärd kommer beslut om finansiering, utifrån ordinarie 
budgetramar, att behöva fattas i respektive organisation.

1.2 Sju strategiska områden
I agendan har man arbetat fram sju strategiska områden med inriktningsmål och 
konkreta etappmål. 

Dessa sju områden är: 

 Tillgång till bredband 
 Minska det digitala utanförskapet 
 e-förvaltning 
 e-hälsa 
 Skolan 
 Energi och klimat 
 Kultur och kreativitet 
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2 Analys
Nedan följer en övergripande analys av de olika målen och statusen i Lekebergs 
kommun. 

2.1 Tillgång till bredband
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- bör minst 40 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på 
landsbygden kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

Senast 2018 bör 

- minst 70 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

- minst 98 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
ha täckning av 4G-nät (eller bättre) 

- tillgång till internet finnas i alla boendeformer inom stöd, vård och omsorg 

Senast 2020 bör 

- minst 90 % av hushållen och företagen i såväl tätorterna som på landsbygden 
kunna erbjudas en överföringshastighet på minst 100Mbit/s 

- alla hushåll och företag i såväl tätorterna som på landsbygden ha täckning av 
4G-nät (eller bättre) 

2.1.1 Lekebergs status
Etappmålet för 2016 bör kunna nås eller minst komma ganska nära, i nuläget har vi 
33 %. 

För att nå etappmålen för 2018 och 2020 gällande fiber kommer det krävas en stor 
satsning både ekonomiskt och resursmässigt i from av främst personal. 

Tillgången till internet i alla boendeformer pågår det just nu ett arbete med att fram 
kostnadsberäkningar på att installera Wifi i alla kommunens lokaler. Detta kommer 
kosta en del men i nuläget saknas ett färdigt underlag.

Enligt PTS (post och telestyrelsen) har Lekebergs kommun idag en 100 % täckning av 
4G. Kommunens egna mätningar visar inte samma positiva siffror. Att nå detta mål 
kommer kräva ett tätt samarbete med operatörerna och för att nå målet förmodligen 
en ekonomisk insats från kommunens sida. 

Bedömningen är att målet kan nås men att det då krävs en rejäl satsning från 
kommunens sida i sammatbete med Länsstyrelsen och Region Örebro län.          

2.2 Minska det digitala utanförskapet 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- samtliga folkbibliotek genomföra aktiviteter tillsammans med folkbildningen 
för att öka allmänhetens digitala delaktighet 

Senast 2018 bör 
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- informationsinsatser angående internetanvändning erbjudas i alla kommuner 
till personer med annan språklig bakgrund samt till personer med funktions-
nedsättning 

Senast 2020 bör 

- 98 % av länets vuxna invånare ha tillräckliga kunskaper för att använda 
internet och de tjänster som erbjuds för samhällsinformation, e-hälsa och 
myndighetskontakter 

2.2.1 Lekebergs status
I nuläget samarbetar kultur- och fritidsavdelningen med ABF kring en datastuga. 

Etappmålen för 2018 och 2020 kräver mer utredning för att kunna besvaras men en 
bedömning är kommunen i nuläget saknar möjlighet att genomföra det som krävs 
utan att en omprioritering eller mer resurser tillsätts.

 Bedömningen är att dessa etappmål kommer bli svåra för kommunen att nå. 

2.3  E-förvaltning 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- en länsövergripande handlingsplan finnas för perioden fram till år 2020 för 
vidareutnyttjande av offentlig information 

- en nationell standard för e-legitimation användas av respektive organisation 
- en gemensam organisation för samarbete mellan länets kommuner kring e-

förvaltning och e-tjänster vara etablerad 
- en utredning med kartläggning och prioritering för utveckling och införande 

av kommunala e-tjänster vara genomförd. Utredningen ska ge tydliga 
tidsatta och mätbara mål för det framtida arbetet. 

- respektive organisations diarier vara digitaliserade och tillgängliga 
elektroniskt med den begränsning som till exempel personuppgiftslagen 
innebär 

- det vara möjlighet att elektroniskt prenumerera på information från 
respektive organisations hemsidor 

- det finnas en gemensam länsportal för näringslivets kontakter med offentlig 
verksamhet med information kring exempelvis tillgång till mark, 
industrilokaler, bidrag och tillstånd 

- alla företag vara sökbara i ett gemensamt företagsregister som kommunerna 
tillhandahåller 

Senast 2018 bör 

- 40 % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 
kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 

- respektive organisation endast använda elektroniska upphandlingssystem
- det finnas interaktiva mötesmöjligheter mellan politiker och invånare till 

exempel vid allmänna frågestunder i kommunfullmäktige, invånar- och 
ungdomsdialog och i angelägna frågor 
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- företagen erbjudas alla ansökningar och tillstånd elektroniskt (EUs 
tjänstedirektiv) via den gemensamma länsportalen och den nationella 
kontaktpunkten Verksamt.se 

Senast 2020 bör 

- 80 % av de ärendetyper där handlingar skickas mellan 
kommuner/länsorganisationer och företag/privatpersoner och som kräver 
underskrift, vara möjliga att signera elektroniskt 

- respektive organisationers alla utskick inför beslutsmöten ske digitalt 
- respektive organisation webbsända alla öppna möten av allmänt intresse 
- information från respektive organisation, riktad till blivande eller etablerade 

företagare, finnas samlad och tillgänglig via e-tjänster och självservice-
funktioner 

2.3.1 Lekebergs status
Två av detta områdes etappmål har kommunen redan uppnått (ovan i understruken 
text). Övriga mål, framförallt kring E-tjänster, ligger kommunen en bit efter kring. 
Statusen kring de som riktar sig förtagare är okänd och kräver mer tid för att svara 
på.  

Bedömningen är att majoriteten av etappmålen kan nås om kommunen relativt snart 
sätter igång ett arbete med e-tjänster. 

2.4    E-hälsa 
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- samtliga kommuner, Region Örebro län och länsstyrelsen marknadsföra1177 
Vårdguiden och Mina vårdkontakter som viktig samhällsinformation via sina 
respektive webbplatser 

- 75 % av invånarna känna till 1177 Vårdguiden26, råd och vård via internet 
- 45 % av invånarna vara anslutna till Mina vårdkontakter 

- 100 % av invånarna ha möjlighet att nå delar av sin journal via Mina 
vårdkontakter 

- pilotprojekt kring e-hemtjänst vara genomfört 
- alla berörda medarbetare inom socialtjänsten och inom skolhälsovården ha 

tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation via nationella 
säkerhetstjänster 

- pilotverksamhet vara genomförd för mobilitet inom hälso- och sjukvård samt 
hemtjänst och hemsjukvård 

- Region Örebro län och 100 % av länets kommuner vara anslutna som 
konsumenter till Nationell patientöversikt för att säkerställa 
informationsöverföringen mellan olika huvudmän inom hälso- och sjukvård 

- en av länets kommuner tillgängliggöra information till Nationell 
patientöversikt 

- 100 % av hälso- och sjukvårdspersonalen och vård- och omsorgspersonalen 
känna till vårdtjänster som vårdhandboken.se, vilket är kvalitetssäkrad 
information som går att nå via internet men även via mobil och surfplatta vid 
exempelvis hembesök 
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Senast 2020 bör 

- Journalinformation för all vård och omsorg finnas tillgänglig via Mina 
vårdkontakter

- 80 % av invånarna vara delaktiga i den egna vården via e-hälsotjänsterna
- samtliga kommuner tillgängliggöra information till Nationell patientöversikt 
- Region Örebro län och samtliga kommuner ha mobil informationsåtkomst 

och mobil journal tillgänglig på ett säkert sätt 
- samtliga kommuner ha infört digitala trygghetslarm 

2.4.1 Lekebergs status
Den kursiva och understrukna ovan är redan genomförd i Lekebergs kommun. 

Bedömning 

2.5 Skolan
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- rektorernas digitala kompetens och strategiska ledarskap ha stärkts genom 
ett regionalt stöd och genom samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro 
universitet och det regionala skolutvecklingsarbetet. 

- systematisk och tillräcklig didaktisk IT-fortbildning av lärare bedrivas 
könsrelaterad ojämlikhet inom IT-utbildningar inom högskoleutbildningar 
och kommunala vuxenutbildningar ha minskat 

- digital kompetens vara integrerad i alla ämnens kursplaner som en generisk 
kunskap 

- ett länsgemensamt nätverk av IT-pedagoger vara etablerat för stöd och 
kompetensutveckling bland högskolelärare 

- digitala kanaler för IT-pedagogik användas regelbundet av alla lärare 
- en konferens med inriktning på IT-stöd för lärande ha anordnats i länet 

Senast 2018 bör

- lärarnas digitala kompetens ha stärkts genom ett regionalt stöd och genom 
samverkan mellan skolans huvudmän, Örebro universitet och det regionala 
skolutvecklingsarbetet. Stödet ska utgå från lokala erfarenheter och 
individuella behov 

- IT-utbildning ingå som en integrerad, genomsyrande och obligatorisk del av 
lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska ha en IT-profil 

- implementering av rikligt med stipendier för internationella 
masterutbildningar med IT-inriktning vara genomförd 

2.5.1 Lekebergs status
Många av dessa etappmål ligger utanför Lekebergs kommuns kontroll. Utöver det har 
inte kommunen hunnit analysera eller bedöma vad dessa etappmål innebär. För mer 
att få svar på Lekebergs status kring ovan krävs mer tid. 

Bedömningen är därför svår att göra men för att lyckas krävs ett bra samarbete i 
länet.   
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2.6 Energi och klimat
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- det finnas en gemensam öppen standard för hur digitala möten ska gå till hos 
länets offentliga verksamheter 

- det finnas rese-/mötespolicys inom alla offentliga organisationer där det 
beskrivs hur organisationen tillhandahåller digital teknik för resfria möten, 
och att resfria möten beskrivs som ett förstahandsval där det är lämpligt 

- offentliga verksamheter ställa miljö-, energi- och återvinningskrav vid 
upphandling av digital teknik

- realtidssystem ha införts för kollektivtrafikens hållplatser i stomnätet och 
stadstrafiken 

- digital teknik användas för styrning och reglering av kommunal gatubelysning 
och på så sätt bidra till att dess elanvändning har minskat med 25 % jämfört 
med 2008

- minst tre gemensamma projekt ha initierats i syfte att uppnå en effektiv 
energianvändning med hjälp av digitala lösningar 

Senast år 2018 bör 

- digitala ruttoptimeringsprogram användas för de offentliga verksamheter där 
effekten bedöms vara störst 

Senast år 2020 bör 

- digital teknik bidra till att den totala energianvändningen i byggnader per 
uppvärmd areaenhet har minskat med 15 % jämfört med 200841 

2.6.1 Lekebergs status
Dessa etappmål kräver en hel del arbete för att analysera och ta fram 
konsekvensbeskrivningar. En del är också helt utanför Lekebergs kontroll.  

Bedömningen är därför svår att göra och kräver mer analys och utredning.  

2.7 Kultur och kreativitet
Etappmål: 
Senast 2016 bör 

- arbetet med en länsövergripande webbplattform byggd på öppna data för 
marknadsföring och samordning av kultursektorn samt för stöd till 
arrangörer i Örebro län vara påbörjat 

- tillgängligheten till kulturupplevelser skapade av offentligt finansierade 
kulturaktörer ha ökat genom digital direktöverföring 

Senast 2018 bör 

- offentligt finansierade verksamheter i länet som samlar, bevarar och 
tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation ha antagit en 
gemensam plan för digitalisering och tillgänglighet i samverkan med andra 
berörda aktörer 

- det finnas en gemensam regional bibliotekswebb för det allmänna 
biblioteksväsendet i Örebro län 
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- minst ett projekt i länet vara genomfört för att starta kreativa miljöer för 
skapande med hjälp av digitala verktyg 

2.7.1 Lekebergs status
Analys av etappmålen är inte klar och en bedömning är därför inte möjlig. 

Lekebergs kommun

Gustav Olofsson
Administrativ chef
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3 Sammanfattning
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Tjänsteskrivelse 2015-11-09 1 (1)

Dnr: KS 15-719

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2016
   

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive 
nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka 
områden och rutiner som ska omfattas av granskningen under en viss period.

Valet av granskningsobjekt skall motiveras utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel 
får allvarliga konsekvenser skall prioriteras.

Kontrollplanen ska antas inför varje år. Resultat av uppföljning enligt kontrollplanen 
skall årligen redovisas till nämnd i samband med bokslut.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2016

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2016 

Innehållsförteckning
1 Lekebergs intern kontrollarbete ..............................................................................................................................................................................................2

1.1 Riskbedömnings matris ....................................................................................................................................................................................................3

2 Intern kontrollplan 2016 ..........................................................................................................................................................................................................4

2.1 Kommun gemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp) ...............................................................................................................................4

2.2 Administration..................................................................................................................................................................................................................5

2.3 Ekonomi............................................................................................................................................................................................................................6

2.4 Personal............................................................................................................................................................................................................................9

2.5 Teknik och service ..........................................................................................................................................................................................................11
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1 Lekebergs intern kontrollarbete 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 
inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att 
utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen vid behov utfärda regler och anvisningar 
för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin 
intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 
• Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 
• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 
• Till vem uppföljningen ska rapporteras. 
• När rapportering ska ske. 
• Genomförd riskbedömning.

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att: 
• En organisation upprättas för den interna kontrollen. 
• Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 
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Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

• Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 
• Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömnings matris
Stora konsekvenser Medelhög risk Hög risk

Små konsekvenser Låg risk Medellåg risk

Låg sannolikhet Hög sannolikhet
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2 Intern kontrollplan 2016
Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.1 Kommun gemensam intern kontroll (samtliga nämnder följer upp)
Vid sjukfrånvaro ska 
medarbetarna rapportera 
detta i självservice

Under maj månad 
ska varje chef följa 
upp att alla 
sjukfrånvaro 
rapporterats i 
självservice 

Varje chef Varje chef skriver upp frånvaron 
under maj månad och går sedan 
in i själverservice och 
kontrollerar att den stämmer. 

Maj månad Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk

Alla fakturor ska vara 
betalda innan förfallodag

Ett stickprov under 
mars och september 
månad

Förvaltningschef Ekonomiavdelningen gör ett 
stickprov i ekonomisystemet 
och redovisar resultat till 
förvaltningschefen för 
respektive nämnd

En gång på i 
mars och en 
gång i 
september

Redovisa 
uppföljningen 
och resultatet 
till 
förvaltningsch
ef

Medellåg 
risk
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.2 Administration
Uppföljning av politiskt 
fattade beslut

Följa upp 
verkställighet av 
beslut

Förvaltningschef Redovisa verkställandet i 
samband med 
prognosrapporterna och 
delårsbokslut

3 gg/år Nämnd/KS

2.3 Ekonomi 
Beslutsattestförteckning Kontrollera att 

befintlig förteckning 
är aktuell.

Ekonomiassistent Två gånger om året kontrolleras 
hela beslutsattestförteckningen.

2 gånger per 
år

Ekonomichef Måttlig

Inköp görs enligt 
avtal.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Månadsvis Ekonomichef MåttligInköp

Kontroll av 
rekvisitionsblock.

Ekonomiassistent Kontrollen sker via stickprov och 
en gång om året.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Beslutsattest skett av 
rätt person. Faktura 
får ej 
beslutsattesteras av 
samma person som 
fakturan referera till. 
Besluts- och 
mottagarattesten får 
ej vara samma 
person.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Allvarlig

Orsak och gäster 
finns med vid 
representation.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig

Fakturans uppgifter 
är korrekta, exempel 
F-skatt, regnr moms.

Ekonomiassistent Stickprov på inköpen sker 
månadsvis och på slumpmässigt 
framtagna fakturor.

Månadsvis Ekonomichef Måttlig

Leverantörsfakturor

Scannade fakturor 
korrekt överförda 
bl.a. rätt antal sidor 
scannade.

Ekonom Kvartalsvis sker kontrollen av 
scanningen och på 
slumpmässigt framtagna 
fakturor.

Kvartalsvis Ekonomichef Måttlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Hantering av 
handkassor.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Redovisning av 
handkassor. Kvitto 
och kontanter 
stämmer med 
utkvitterat belopp.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontroll av hantering 
av sedlar och mynt.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

Kontanthantering

Kontroll av förvaring 
av kontanter.

Ekonomiassistent Handkassorna kontrolleras vid 
varje nytt uttag av kontanter via 
ekonomiavdelningens 
kassahantering och inför 
bokslutet.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Se till att rätt 
investering finns i 
anläggningsregistret.

Ekonom Två gånger om året kontrolleras 
anläggningsregistret med 
genomförda investeringar 
(delårs- som årsbokslut).

2 gång per år Ekonomichef MåttligInvestering

Kontrollera att 
investeringsbeslut 
föreligger.

Ekonom I samband med inrapportering 
av årets investeringar i 
anläggningsregistret 
kontrolleras om 
investeringsbeslut föreligger.

2 gång per år Ekonomichef Måttlig

Arkivering Arkivering sker enligt 
plan.

Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 
tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. till 
centralarkivet varvid närarkivet 
uppdateras en gång om året i 
samband med bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk

2.4 Personal
LAS Att LAS-regler följs 

vid tjänstillsättning.
Personalsekreterare Stickprov 4 ggr/år Personalchef Allvarlig

Anställning Att personer anställs 
med rätt 
anställningsform.

Personalsekreterare Löpande Varje månad Personalchef Allvarlig

Rehabilitering Att 
rehabiliteringsplan 
upprättas vid behov.

Rehabiliteringshandl
äggare

Uppföljning av sjukfrånvaro Varje månad Personalchef Allvarlig

Mertidsjournal Att kommunen följer 
regler för 
mertidsarbete enligt 
ATL

Personalsekreterare Kontroll mertidsjournal 2 ggr/år Personalchef Stor
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Rutin Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Rapport till Risk
Arkivering Arkivering sker enligt 

plan.
Ekonomiassistent Årligen sker en överflytt av 

tidigare års 
ekonomitransaktioner m.m. till 
centralarkivet varvid närarkivet 
uppdateras en gång om året i 
samband med bokslutet.

1 gång per år Ekonomichef Måttlig

Avtal Uppsägningstider 
bevakas.

Ekonomiassistent Alla ramavtal bevakas av 
ekonomiavdelningen under 
året.

Löpande Ekonomichef Allvarlig

2.5 Teknik och service
Fordonsbesiktning Att samtliga 

tjänstefordon är 
korrekt besiktigade

Handläggare 
fordonsförvaltning

Uppföljning av att besiktning 
blir utförd och godkänd.

Löpande Teknisk chef Allvarlig

Skötselplan allmänna ytor Att arbete utförs 
enligt skötselplanen.

Teknisk chef Uppföljning av arbetsplanering 
och utförande.

Månadsvis 
Maj-Sep

Kommundirekt
ör

Måttlig
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §151

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§151 - Intern kontrollplan 2016 (KS 15-719)
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en 
kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av 
granskningen under en viss period.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan 2016

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2016
 Kommunstyrelsens intern kontrollplan för 2016
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Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta

§202

KS 14-567
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Tjänsteskrivelse 2015-10-22 1 (2)

Dnr: KS 14-567

Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag  
   

Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas 
förbifart runt Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. 
Kommunen bedömer den tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa 
genom att det i nuvarande infrastruktur medges bättre alternativa genomfartsstråk. 

1 Bakgrund
Kerstin Pettersson har inkommit med medborgarförslag angående förbifart för tung 
trafik runt Fjugesta. Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att 
besvara medborgarförslaget. Förslagsställaren menar att den tunga trafiken på 
Storgatan bör ledas om till annan sträckning runt Fjugesta.

2 Analys
Storgatan är med nuvarande infrastruktur inte en naturlig genomfart. Tung trafik 
nyttjar i de flesta fall Kyrkvägen, Tegelslagaregatan, Tegelbruksgatan, Bergsgatan och 
Fjugesta Letstig för genomfart. Tung genomfartstrafik längs Storgatan bedöms som 
ringa.

2.1 Övergripande konsekvenser
Begränsningen av genomfartstrafik längs Storgatan finns i nuvarande infrastruktur, 
där naturliga genomfart kan ske via Kyrkvägen och Tegelslagaregatan respektive 
Bergsgatan och Fjugesta Letstig.

För att ytterligare förbättra trafiksäkerhet och närmiljön i Fjugesta tätort utreds 
frågan om nybyggnation av genomfartsled utanför nu befintlig tätortsbebyggelse.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ny genomfartsled utanför Fjugesta tätort överstiger nuvarande planerade 
investeringsbudget.

3 Slutsats
Genomfartstrafiken på Storgatan är i nuvarande form begränsad genom andra mer 
naturliga genomfartsstråk. Kostnad för byggande av ny förbifart bedöms inte 
inrymmas i nu planerad investeringsram.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart 
utanför Fjugesta tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om 
tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.  
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Dnr: KS 14-567

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ewa Lindberg Mats Turesson
Kommundirektör Handläggare
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Dnr: KS 14-
567

Svar angående ert medborgarförslag
Ni har inkommit med ett medborgarförslag angående ny förbifart runt Fjugesta för 
att få bort den tunga trafiken längs Storgatan.

Redan idag finns bättre alternativ till genomfart än att köra längs Storgatan. 
Kommunen bedömer den tunga trafiken där som ringa.

Ert förslag är dock bra då det för kommunens bästa vore bra med en ny 
vägsträckning runt tätorten Fjugesta. Detta skulle öka trafiksäkerheten och samtidigt 
innebära en förbättrad tätortsmiljö med minskade fordonsavgaser.

I nuvarande investeringsplan inryms inte en ny väg, som är mycket kostsamt att 
bygga. Kommunen avser att undersöka möjligheterna till ny förbifart i samband med 
att tätorten utvecklas med ny bostads- och övrig byggnation.

LEKEBERGS KOMMUN

Wendla Thorstensson
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll 2015-12-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:30-16:15 Multen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M)
Anette Andersson (S)
Astrid Söderquist (C)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-12-07

Datum för överklagan 2015-12-09 till och med 2015-12-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2015-12-07

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§159 - Medborgarförslag om förbifart runt Fjugesta (KS 14-567)
Ärendebeskrivning
Kerstin Petterson har inkommit med medborgarförslag angående att det ordnas förbifart runt 
Fjugesta för att tung genomfartstrafik inte skall rulla genom Storgatan. Kommunen bedömer den 
tunga genomfartstrafiken längs Storgatan som ringa genom att det i nuvarande infrastruktur medges 
bättre alternativa genomfartsstråk.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. uppdrar åt kommundirektören att utreda möjligheten till byggande av ny förbifart utanför Fjugesta 
tätort i samband med utveckling av ny bebyggelse söder om tätorten.
2. antar svar på medborgarförslag
3. överlämnar svaret till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående att de ordnas en förbifart runt Fjugesta för att tung trafik inte 

dagligen ska rulla igenom på Storgatan
 Svar på medborgarförslag
 Tjänsteskrivelser - Svar på medborgarförslag
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KS 15-784
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Tjänsteskrivelse 2015-12-14 1 (4)

Dnr: KS 15-784

Tjänsteskrivelse - anmälav av delegationsbeslut per den 
10 december 2015, reviderad
   

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller 
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndernas vägnar i ett 
visst ärende eller i en viss grupp av ärenden. Beslut som har fattats enligt detta ska 
anmälas till nämnden. Delegeringsbeslut ses rättsligt sett som beslut på nämndens 
vägnar och är därför överklagbara.

Fattade delegationsbeslut
Delegation Beslut Datum Delegat Dnr

6. Avskrivning av 
bokföringsmässiga fordringar

Osäkra fordringar 
avseende 
kommunstyrelsen och 
uppgående till 50 358 
kronor avskrivs

2015-
12-07

Arbetsutskottet 2015-
765

23. Besluta om anställning över 
sex månader

Anställande av 
förvaltningsekonom 
from 2015-11-18 tv

2015-
11-13

Ekonomichef Personal

24. Besluta om 
förordnande/visstidsanställning 
högst sex månader

Anställande av 
folkhälsopedagog, 
2015-11-09 till 2015-
12-11

Personalchef Personal

35. Lönesättning av övriga vid 
samlad löneöversyn

Löneöversyn 2015 - 
Lärarförbundet

Kommundirektör Personal

38. Tecknande samt 
uppsägning av lokalt 
kollektivavtal

Lokalt kollektivavtal Personalchef Personal
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Dnr: KS 15-784

Lokalt avtal om 
flexibel arbetstid

Personalchef Personal

Lokalt kollektivavtal 
om måltidsuppehåll

2015-
12-09

Personalchef KS 15-
782

Lokalt kollektivavtal 
om arbetstid för 
nattjänstgörande 
dagbarnvårdare

2015-
12-09

Personalchef KS 15-
783

49. Rätt att ingå avtal som inte 
är av principiell betydelse eller i 
övrigt av större vikt och som 
avser den löpande 
verksamheten hos 
kommunstyrelsens förvaltning

Networkingavtal 
mellan Lekebergs 
kommun och Telia 
Sonera 

2015-
11-16

Administrativ 
chef

KS 15-
728

Avtal mellan Örebro 
och Lekebergs 
kommun om köp av 
arkivarietjänst

2015-
11-13

Administrativ 
chef

KS 15-
727

Förlängning av avtal 
om fasta och mobila 
telefonitjänster t.o.m 
2017-04-30

2015-
12-03

Administrativ 
chef

KS 15-
768

Samverkansavtal 
gällande ipads och 
Meetings mellan 
Region Örebro län, 
Kumla kommun, 
Örebro kommun och 
Lekebergs kommun

2015-
08-18

Administrativ 
chef

KS 15-
513

Tecknat en 
överenskommelse 
med Delegationen för 
Unga till arbete

Kommundirektör KS 15-
779
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51. Företräda kommunen i 
ärenden enligt lagen om allmän 
kameraövervakning

Svar på ansökan om 
tillstånd till 
kameraövervakning

2015-
12-09

Administrativ 
chef

KS 15-
770

59. Tillstånd enligt 
ordningslagen, offentliga 
tillställningar

Yttrande över 
ansökan om tillstånd 
för politisk kampanj 
på torget i Fjugesta

2015-
12-01

Håkan 
Erlandsson

KS 15-
755

70. Avge yttrande samt besluta 
avstå från yttrande vid 
inkomna remisser o.likn.

Svar på remiss om 
upphävande av 
nätkoncession

2015-
12-07

Arbetsutskottet KS 15-
669

Svar på remiss om 
föreskrifter om 
bärighetsklasser i 
Örebro län

2015-
12-07

Arbetsutskottet KS 15-
683

Remiss om Ovårdade 
tomter och förfallna 
byggnader remitteras 
till byggnämnden 
med sista svarsdag 7 
januari 2016

2015-
12-07

Arbetsutskottet KS 15-
710

Remiss om 
åtgärdsprogram för 
Örebro läns miljömål 
2016-2020 remitteras 
till Sydnärkes 
miljönämnd med sista 
svarsdag 1 februari 
2016

2015-
12-07

Arbetsutskottet KS 15-
674

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

LEKEBERGS KOMMUN
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Ewa Lindberg Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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