
Kallelse 2017-06-12

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-22:00 Hidinge skola

Övriga

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

Ej tjänstgörande ersättare
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Diana Olsén (C)
Dag Straneby (M)
Pernilla Marberg (SD)
Inger Bergström (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C), ordförande
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning
Justering av protokoll kommer äga rum 15 juni kl 15.00 i sammanträdesrum Trollkarlen, 
kommunhuset Fjugesta. Justeringen är öppen för allmänheten.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser John Hägglöf (M) och Mickael Larsson (S) till justerare 
med Linnéa Hägglöf (M) och Lars-Gunnar Forberg (S) som ersättare.  
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2 – Redovisning av partistöd 2016 
(KS 17-145)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av 
reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. 
Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016
 Redovisning av partistöd 2016 (MP)
 Redovisning av partistöd 2016 (M)
 Redovisning av partistöd 2016 (KD)
 Redovisning av partistöd 2016 (L)
 Redovisning av partistöd 2016 (V)
 Redovisning av partistöd 2016 (S)
 Redovisning av partistöd 2016 (SD)
 Redovisning av partistöd 2016 (C)
 Redovisning av partistöd 2016 (FL)
 §118 KS Redovisning av partistöd 2016
 §98 KSAU Redovisning av partistöd 2016
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3 – Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2016 
(KS 17-159)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. Årets 
resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. Därför redovisar 
kommunalförbundet inte något eget kapital. Efter att avslut har bokförts visar ”sista raden” alltid 
noll. Resultatet 2016 visar att tre av kommunerna inte har en taxa som täcker årets kostnader. 
Sydnärkes kommunalförbund har därför gått fram med en begäran om taxehöjning till Askersunds 
och Laxå kommuner. I Askersund har kommunen valt att täcka 2016 års underskott fullt ut med 
skattemedel. Kommande års ökade kostnader, främst till följd av byggnation av en ny 
återvinningscentral i Askersund, kommer att täckas med den begärda och beslutade taxehöjningen 
från och med 2017. I Laxå har kommunen valt att kompensera det ackumulerade underskottet helt 
med den beslutade taxehöjningen från 2017. I Lekeberg görs bedömningen att det uppkomna 
underskottet 2016 kommer att kunna återhämtas över tid bl.a. med hjälp av förändrad insamling av 
hushållssoporna från hösten 2017. Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 6 april 2017 att 
föreslå medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016
 Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016
 Granskningsrapport årsredovisning
 Revisorernas redogörelse för 2016
 Revisionsberättelse
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06
 §116 KS Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016
 §96 KSAU Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016
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4 – Prognosrapport 1 
(KS 17-329)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 1 innehåller en beskrivning och sammanfattning över utfallet för mål 
och ekonomi januari-april 2017. En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning 
och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

 1 mål uppnås
 5 uppnås delvis
 0 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 17 %

Kommunens prognosrapport 1, redovisar en helårsprognos som förväntas ge ett positivt resultat 
om 10 487 tkr, vilket innebär ett budgetöverskott om 1 800 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 8 687 tkr. Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 
1 040 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1
 Prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun
 §107 KS Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017
 §89 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017
 Protokollsutdrag SON 2017-05-23 § Prognosrapport 1-2017
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5 – Regler för borgerliga vigslar, 
begravningar och namngivningar 
(KS 16-750)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lekebergs 
kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare., två för namngivningar 
och två för borgliga begravningar. Det finns inga beslutade regler kring dessa förrättningar. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och föreslår att förrättningarna blir gratis för 
kommunmedborgare. Detta både för att ge en bra service till medborgarna och för att minska den 
administration som i dagsläget är kring de borgliga förrättningarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och anlitande av kommunal förrättare till begravning är 
kostnadsfri när en eller båda är medborgare i Lekebergs kommun och förrättningen äger 
rum inom kommunens gränser.

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivselse - Regler för borliga vigslar, begravningar och namngivningar
 §104 KS Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar
 §95 KSAU Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar
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6 – Renhållningsordning för Askersunds, 
Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner 
(KS 17-104)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning har varit ute på remiss från Sydnärkes kommunalförbund. 
Yttranden har inkommit från Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Sydnärkes 
miljöförvaltning och Drift- och servicenämnden och Hallsbergs kommun. Lekebergs kommun angav 
i svar på remissen att kommunen ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning. Inkomna 
yttranden finns sammanställda i bilaga och sammanfattningsvis kan utläsas att förslaget till ny 
renhållningsordning bedöms vara tydlig med rimliga mål och åtgärder. Remissförslaget har utifrån 
inkomna synpunkter bearbetats och vissa ändringar har gjorts. Gjorda ändringar är inte av den 
betydelsen att inriktningen på avfallsarbetet eller omfattningen av detta väsentligen ändrats. 
Direktionen beslutade vid sammanträde 2017-04-06 att godkänna renhållningsordningen samt 
föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg att anta denna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs 

kommuner
 Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner
 Sammanställning över remissvar avseende renhållningsordning
 §117 KS Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner
 §97 KSAU Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner
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7 – Lekebergs kommuns 
bostadsplaneringsprogram 2017 
(KS 14-388)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna kommunen, 
vilket regleras i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) vilken senare 
ändrats (SFS 2013:866). Som en del i detta ska varje kommun upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår från 
översiktsplanen och som getts benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller 
ställningstaganden som kompletterar översiktsplanens ställningstaganden. Genom detta dokument 
kommer Lekeberg att uppfylla ovan nämnda lag. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga 
som innehåller de delar av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt 
vissa planeringsunderlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden 
bygger på.

Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars ställningstaganden 
täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. 
Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor utsträckning en avstämning av läget på 
bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen och en uppföljning av översiktsplanens 
ställningstaganden. Bostadsplaneringsprogrammet bygger fullt ut på översiktsplanenens 
kapitelindelning och riktlinjer. Benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det 
bättre speglar kommunens roll kopplat till bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet har 
under perioden 20 februari till 17 mars varit utsänt till ett utvalt antal remissinstanser.

Inkomna yttranden finns redovisade i en remissammanställning tillsammans med kommentarer där 
det framgår vilka förändringar i remissförslaget som föreslås. Programmets horisont är därmed 
också kortare än översiktsplanen, ca 5 år (2018-2022). Dokumentet är obligatoriskt vid ansökan om 
så kallad byggbonus. Med dessa förändringar föreslås att bostadsplaneringsprogrammet med dess 
riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017

Beslutsunderlag
 Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram 2017
 Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun - 

antagande
 §92 KSAU Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram
 §94 KS Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram
 Yttrande från Sydnärkes kommunalförbund avseende Lekebergs kommuns 

Bostadsplaneringsprogram 2017
 Yttrande från Region Örebro län avseende Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram 

2017
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 Yttrande från Kumla kommun avseende Lekebergs kommuns Bostadsplaneringsprogram 
2017

 Yttrande från Askersunds kommun avseende Lekebergs kommuns 
Bostadsplaneringsprogram 2017

 Länsstyrelsens yttrande, Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun (1/4)

 Länsstyrelsens yttrande, bostadsplaneringsprogram 2017, Lekebergs kommun.pdf
 Hemlöshet- en fråga om bostäder slutrapport
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8 – Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl 
(12KS229)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i Kommunstyrelsen 
(2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått 
uppdraget att detaljplanelägga området. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
planförslaget varit ute på samråd under tiden mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Detaljplanen har 
även varit ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2016-01-11 och 2017-02-01. 
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beställning av ny detaljplan för fastigheten Lekeberg Fjugesta 4:61
 §85 KS Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl
 §94 KSAU Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Granskningsutlåtande
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Samrådsredogörelse
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9 – Detaljplan för Sälven 1:35 
(KS 15-790)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-
02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. 
Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny 
detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av 
detaljplanen för fastighet Sälven 1:35. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
planförslaget varit ute på under tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Detaljplaneändringen har 
även varit ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-12. 
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden 
justerats efter inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort enligt 5 kap 
27 §Plan- och bygglagen

2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort
 §93 KSAU Detaljplan för Sälven 1:35
 §84 KS Detaljplan för Sälven 1:35
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande

Sida 12 of 579



Kallelse 2017-06-12

10 – Gemensamt kommunalt bolag med 
ansvar för dricksvattenförsörjning från 
Vättern 
(KS 17-310)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. Projektet som 
startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som bl.a. är underlag för ett beslut om 
gemensam bolagsbildning. Syfte med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som 
finns i 3 olika faser. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är framtagna efter 
Sydvattens modell i en bolagsgrupp med representanter från sju kommuner. (Askersund tillkom 
senare) Detta är första steget på ett genomförande av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt 
vattenverk och reservvattensystem för regionen. För Lekebergs kommuns del är det angeläget att 
vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalité och 
leveranssäkerhet och framtida driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Lekebergs 
kommun. Förslag till beslutspunkter är synkroniserade med övriga kommuner i 
bolagsbildningsgruppen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") 
för en köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till 
aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för 
att: - anta föreslagen bolagsordning; - anta föreslaget ägardirektiv; samt att - öka Bolagets 
aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 
aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för aktiens kvotvärde om 100 
kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella 
mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av 
bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande av aktier 

enligt punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens finansförvaltning.
8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 

till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och 
framåt.
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9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till representant i 
ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vätternvatten
 §108 KS Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern
 §90 KSAU Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från 

Vättern
 Följebrev för bildande av Vätternvatten AB
 Handling 1, Informationsunderlag
 Handling 3a, Aktieägaravtal Vätternvatten AB
 Handling 3b, Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal)
 Handling 3c, Bilaga 2.1 till aktieägaravtal Vätternvatten AB
 Handling 3c, Bilaga 2.2 till aktieägaravtal Vätternvatten AB
 Handling 3d Budget Fas 1 Vätternvatten AB (bilaga 3 till aktieägaravtal)
 Handling 4, Ägardirektiv Vätternvatten AB
 Handling 5, aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB
 Handling 6, fördelning aktier och borgen Vättervatten AB
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11 – Förvärv av aktier i Inera AB 
(KS 17-211)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB ägs i dag till största delen av SKL Företag AB. Inera AB bildades 1999 och har 
hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på 
utvecklingen av e-hälsa. Tanken är nu att SKL, landsting, regioner och landets kommuner 
tillsammans ska arbeta för ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. Därför erbjuds nu landets 
kommuner att förvärva fem aktier till ett bokfört värde av 8 500 kr per aktie, vilket totalt motsvarar 
42 500 kr. I övrigt förbinder sig inte kommunen till några särskilda ekonomiska åtaganden. Genom 
att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan 
föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen 
av digitalisering i offentlig sektor. Samarbetet kommer också att stärka delägarnas roll som 
beställare genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 42 500 
kronor finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4. Utser Astrid Söderqvist till kommunens företrädare till ägarrådet och bolagsstämma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av aktier i Inera AB
 §91 KSAU Förvärv av aktier i Inera AB
 §109 KS Förvärv av aktier i Inera AB
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (1/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (2/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (3/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (4/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (5/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (6/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (7/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (8/9)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (9/9)
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Kallelse 2017-06-12

12 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017 
(KS 17-313)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som 
ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2017 finns tre ej 
verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är tre beslut enligt LSS vuxen. Rapporteringen av ej 
verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017
 §120 KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017
 Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-05-23 - "§46 SON Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017
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Kallelse 2017-06-12

13 – Redovisning av ej besvarande 
motioner och medborgarförslag, första 
halvåret 2017 
(KS 17-306)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas 
på samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 4 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade. Ett 
medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag för 
första halvåret 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första 

halvåret 2017
 §119 KS Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2017
 §99 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2017
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Kallelse 2017-06-12

14 – Anmälan om ny motion - Motion om 
sexuella trakasserier i skolan 
(KS 17-364)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
En motion har lämnats in av Sverigedemokraterna där förslaget är att Lekebergs kommun inte ska 
bedriva verksamhet i lokaler där barn och ungdomar i ålder och mognad är i för stort spann.

 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
 Motion - Motion om sexuella trakasserier i skolan
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Kallelse 2017-06-12

15 – Avsägelse från politiska uppdrag, Kjell 
Edlund (S) 
(KS 17-360)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kjell Edlund (S) har inkommit med en avsägelse av alla sina uppdrag som är kopplade till rollen 
somoppositionsråd. Avsägelsen gäller uppdragen som:

 Kommunstyrelsens 2e vice ordförande

 Ersättare Sydnärkes lönenämnd

 Sydnärkegruppen

 Sydnärkes kommunalförbund

 Ersättare Kommuninvest

 Förenade småkommuners försäkringsbolag

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Edlunds (S) avsägelser.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från politska uppdrag, Kejll Edlund (S)
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Kallelse 2017-06-12

16 – Avsägelse av politiskt uppdrag i 
Kommunfullmäktige - Pernilla Marberg (M) 
(KS 17-363)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har fått in en avsägelse från Pernilla Marberg (M) som ersättare i fullmäktige. 
Kommunen behöver därför begära en ny röstsammanräkning av Länsstyrelsen.  

Förslag till beslut
1. godkänner Pernilla Marberg (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige.
2. begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Pernilla Marberg (M).

Beslutsunderlag
 Avsägelse av politiskt uppdrag i Kommunfullmäktige - Pernilla Marberg (M)
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Kallelse 2017-06-12

17 – Val av nytt oppositionsråd för 
resterande del av mandatperioden 
(KS 17-366)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Då nuvarande oppositionsråd har avsagt sig sitt uppdrag som andra vice ordförande i 
kommunstyrelsen till vilket rollen som oppositionsråd är kopplad behöver kommunfullmäktige välja 
en ny ledamot på posten som andre vice ordförande och tillika oppositionsråd. Utöver ovan är 
ytterligare en rad uppdrag kopplade till rollen som oppositionsråd och även till dem behöver 
kommunfullmäktige välja. Följande val behöver göras - 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 
tillika oppositionsråd - Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd - Ledamot i Sydnärkegruppen - Ledamot i 
Sydnärkes kommunalförbund - Ersättare Kommuninvest - Representant i Förenade småkommuners 
försäkringsbolag

Förslag till beslut
Förslag från valberedningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskivelse - Val
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Kallelse 2017-06-12

18 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning
Meddelanden, inbjudningar och övrig information som är relevant för kommunfullmäktige och dess 
eldamöter

Lista på meddelanden
 KS 17-13-2 - Protokoll Sydnärkes byggnämnd 2017-04-06
 KS 17-8-2 - Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06
 KS 17-341-1 - Inspektion av Sydnärkes överförmyndarkansli
 KS 17-345-1 - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Centerpartiet 

UllaKristina Fintling, Diana Olsén
 KS 17-346-1 - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna Pernilla 

Marberg
 KS 17-348-1 - Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Moderaterna 

Christina Hson Pålsson
 KS 17-356-1 - Beslut om tillstånd till tävling på väg och offentlig tillställning; Vänern runt 

2017
 KS 17-341-2 - Rättelse av Länsstyrelsens protokoll från inspektionen av Sydnärkes 

överförmyndarkansli den 25 april 2017
  - Inbjudan från Länsstyrelsen och Region Örebro län till länets kommunfullmäktige - 

konferens om maskulinitet och politik
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Redovisning av partistöd 2016

2

KS 17-145
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 1 (2)

Dnr: KS 17-145

Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016

   

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§.
Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen

1 Bakgrund
Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd 
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska 
bifogas redovisningen.

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport.

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord.

2 Analys
Samtliga partier har lämnat in redovisning av partistöd för perioden 1 januari – 31 
december 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 2 (2)

Dnr: KS 17-145

Marin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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Mall för Redovisning från partierna av användningen av 
det kommunala partistödet 
 

Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt 
partistöd, se bilaga. Reglerna utgår från kommunallagens bestämmelser på området, 
kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. 

Av reglerna för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den 
kommunala/regionala demokratin. Partistödet är avsett för det lokala partiarbetet 
som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december 2016 och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av 
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning 
och granskningsrapport. 

Reglerna är avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av 
det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade 
krav på redovisning och granskning av hur partistödets används - men avsikten är 
inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en 
materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den 
årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av 
stödet - i former partiet väljer. De nya reglerna bidrar till att synliggöra partiernas 
överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den 
offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges 
bord. 

Mot bakgrund av ovanstående kan inte kommunen besluta hur redovisningen 
närmare ska ske, utan endast lämna en rekommendation på hur det kan ske. 

Bifogade blankett utgör en sådan rekommendation. 

 

  

Sida 31 of 579



 

 2017-03-02 2 (2) 

 

 

 

Blankett för redovisning av kommunalt/regionalt partistöd 

(Blanketten lämnas till utredningssekreteraren för kommunstyrelsen senast den 5 
maj 2017) 

Kommun 
Lekebergs kommun  

Partiets namn 
Liberalerna i Lekeberg 

Redovisningsperiod 
2016.01.01 - 2016.12.31  

Av partiet utsedd granskare  
Klicka här för att ange text. 

Namn: Cecilia Lindström  

Adress: Åstigen 7, 716 93 Mullhyttan   

Telefonnummer: 070-509 11 27   

E-postadress: Klicka här för att ange text.  

Redovisning: 
Liberalerna i Lekeberg har år 2016 mottagit 11 075 kr i partistöd av Lekebergs 
kommun. Den verksamhet som bedrivs inom partiföreningen syftar till att stärka 
Liberalernas och de liberala idéernas ställning inom kommunen samt öka 
Liberalernas röstetal i allmänna val. Medlen används i huvudsak för att finansiera 
möteskostnader, sammansträden och organisationsutveckling. De används även till 
fondering eftersom partiföreningen under en mandatperiod fonderar en del av 
medlen för att kunna användas för kampanjaktiviteter under valåret. Dessa medel 
används därefter för väljardialogen med invånarna i Lekebergs kommun under 
valrörelser. 
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Redovisning av  kommunalt partistöd 

Kommun
 Lekeberg

Parti
 Vänsterpartiet

Redovisningsperiod
 1 januari-31 december 2016

Av partiet utsedd granskare
 Namn: Peter Tillman
Adress: Hässleberg 168, 694 95 Vretstorp
Telefon:073 399 19 39
E-post: peter_tillman70@hotmail.com

Redovisning

Vi har i Vänsterpartiet Lekeberg använt partistödet till följande verksamhet under året 2016.

Vi har använt delar av partistödet till administrativa kostnader för dator/nät och 
telekommunikation och andra administrativa kostnader som förekommer i en ideell förening  
för att kommunicera med våra medlemmar i lokalorganisationen samt för att sprida kunskap 
om partiet och lokalorganisationen till medlemmar och innevånare i kommunen på olika 
forum på nätet.

Vi har haft deltagande från lokalorganisationen i kongress, konferenser, möten och seminarier 
som anordnats på distrikts och centralnivå, till kostnader för detta som resor, mat och 
deltagarkostnader har vi använt delar av partistödet.

Vi har haft en utåtriktad verksamhet för medlemmar i lokalorganisationen genom öppna och 
interna medlemsmöten, medlemmarna har även getts möjlighet delta i seminarier och möten 
anordnande av Vänsterpartiet Örebro Läns distrikt och andra lokalorganisationer i länet, där 
Lokalföreningen stått för eventuell kostnad.

Vi avsätter även varje år en summa för arbete med att skapa förutsättningar för en Ung 
Vänster klubb i kommunen för att stärka partiets framtid i den kommunala demokratin, detta 
enligt våra stadgar i partiet. 

Vi har totalt sett haft en god verksamhet enligt plan och budget riktad till våra medlemmar i 
kommunen och vi har enligt vår uppfattning använt partistödet för att stärka partiets ställning i 
den kommunala demokratin.
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §118

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§118 - Redovisning av partistöd 2016 (KS 17-145)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av reglerna 
för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. Partistödet är 
avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av partistöd 2016 - (KS 17-145-10)
 Redovisning av partistöd 2016 (C) - (KS 17-145-1)
 Redovisning av partistöd 2016 (MP) - (KS 17-145-2)
 Redovisning av partistöd 2016 (FL) - (KS 17-145-3)
 Redovisning av partistöd 2016 (S) - (KS 17-145-4)
 Redovisning av partistöd 2016 (V) - (KS 17-145-5)
 Redovisning av partistöd 2016 (SD) - (KS 17-145-6)
 Redovisning av partistöd 2016 (KD) - (KS 17-145-7)
 Redovisning av partistöd 2016 (L) - (KS 17-145-8)
 Redovisning av partistöd 2016 (M) - (KS 17-145-9)
 Revisionsberättelse för Centerpartiets kommunkrets, Lekeberg 2016-01-01-2016-12-31 - 

(42665)
 Granskningsrapport - Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Lekeberg 2016 - (44982)
 §98 KSAU Redovisning av partistöd 2016 - (KS 17-145-11)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §98

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§98 - Redovisning av partistöd 2016 (KS 17-145)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har tidigare beslutat om regler för kommunalt/regionalt partistöd. Reglerna 
utgår från kommunallagens bestämmelser på området, kommunallagen 2 kap 9 – 12 §§. Av reglerna 
för partistöd framgår att partierna årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala/regionala demokratin. Partistödet är 
avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna/medlemmarna i regionen

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningarna till handlingarna

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd 2016 (C) - (KS 17-145-1)
 Redovisning av partistöd 2016 (MP) - (KS 17-145-2)
 Redovisning av partistöd 2016 (FL) - (KS 17-145-3)
 Redovisning av partistöd 2016 (S) - (KS 17-145-4)
 Redovisning av partistöd 2016 (V) - (KS 17-145-5)
 Redovisning av partistöd 2016 (SD) - (KS 17-145-6)
 Redovisning av partistöd 2016 (KD) - (KS 17-145-7)
 Redovisning av partistöd 2016 (L) - (KS 17-145-8)
 Redovisning av partistöd 2016 (M) - (KS 17-145-9)
 Revisionsberättelse för Centerpartiets kommunkrets, Lekeberg 2016-01-01-2016-12-31 - 

(42665)
 Granskningsrapport - Redovisning av partistöd för Vänsterpartiet Lekeberg 2016 - (44982)
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Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2016

3

KS 17-159
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 1 (2)

Dnr: KS 17-159

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Sydnärkes 
kommunalförbund 2016
   

Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika 
avfallskollektiv. Årets resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på 
resp. avfallskollektiv. Därför redovisar kommunalförbundet inte något eget kapital. 
Efter att avslut har bokförts visar ”sista raden” alltid noll.

Resultatet 2016 visar att tre av kommunerna inte har en taxa som täcker årets 
kostnader. Sydnärkes kommunalförbund har därför gått fram med en begäran om 
taxehöjning till Askersunds och Laxå kommuner. I Askersund har kommunen valt att 
täcka 2016 års underskott fullt ut med skattemedel. Kommande års ökade kostnader, 
främst till följd av byggnation av en ny återvinningscentral i Askersund, kommer att 
täckas med den begärda och beslutade taxehöjningen från och med 2017. I Laxå har 
kommunen valt att kompensera det ackumulerade underskottet helt med den 
beslutade taxehöjningen från 2017. I Lekeberg görs bedömningen att det uppkomna 
underskottet 2016 kommer att kunna återhämtas över tid bl.a. med hjälp av 
förändrad insamling av hushållssoporna från hösten 2017.  

Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 6 april 2017 att föreslå 
medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen för år 2016.

1 Bakgrund
För att få en mer informativ bild av årets händelser, redovisas 
driftredovisningen som det såg ut innan resultaten avslutats till kortfristiga 
skulder och/eller fordringar. Av resultaträkningen framgår resultatet både 
före och efter avsättande till resultatutjämningsfonder. Balansräkningen 
redovisas som den ser ut efter att all bokföring har gjorts.

Där balanserar sålunda tillgångarna med skulderna, med ett Eget kapital = 0.

2 Analys
Årets resultat ger för handen att Hallsbergs avfallskollektiv har en fordran på 
Sydnärkes kommunalförbund, (förbundet har en skuld till dem), medan Laxå 
och Lekebergs avfallskollektiv har skuld till kommunalförbundet (förbundet 
har fordran på resp. kollektiv). Askersunds avfallskollektiv har varken skuld 
eller fordran, då kommunen har täckt 2016 års underskott.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 
2016
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ÅRSREDOVISNING 2016 

Inledning 

1 

2016 var det andra året som Sydnärkes kom-
munalförbund var i drift och ansvarade för avfalls-
hanteringen i medlemskommunerna Askersund, 
Hallsberg, Laxå och Lekeberg.  
 
Under året har direktionen beslutat om en vision 
för förbundets arbete.  
  
”Förbundets avfallshantering är effektiv och lätt 
att använda för innevånarna i våra kommuner. Vi 
arbetar förebyggande men tar också tillvara resur-
serna i det avfall som uppstår så långt som möjligt. 
Vi är måna om att avfallets påverkan på och risker 
för hälsa och miljön minimeras.” 
 
Visionen ska vara en ledstjärna för allt arbete 
inom kommunalförbundets verksamheter.  
 
Som ett led i detta arbete har matavfallinsamling i 
Hallsberg införts under året, nu finns det i förbun-
dets samtliga medlemskommuner. Förbundet har 
även genomfört analyser av hushållsavfall i samt-
liga kommuner.  Analyserna visade att abonnen-
terna är bra på att sortera ut matavfall och farligt 
avfall vilket är mycket glädjande.  Det finns dock 
en utvecklingspotential att sortera ut mer förpack-
ning från restavfallet.  
 
Arbetet med att ta fram renhållningsordning för 
medlemskommunerna har pågått under 2016. 
Detta sker i samverkan med kommunerna och tan-
ken är att gemensam avfallsplan och renhållnings-
föreskrifter ska antas av medlemskommunerna 
under 2017.  
 
Inför 2017 så har direktionen beslutat om mål för 
förbundets verksamhet. Dessa har sin utgångs-
punkt i förbundets vision och är kopplade till bud-
geten för kommande år.  Målområdena är- eko-
nomi, avfallshantering, service och attraktiv ar-
betsgivare. Detta ger en tydlighet i arbetet för att 
minimera avfallet och verka för ett hållbart sam-
hälle.  
 
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till alla förtroen-

devalda och medarbetare för ett gott samarbete 

under året.  

 

 

Wendla Thorstensson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kömmunålfö rbundets ördfö rånde hår ördet 

Wendla Thorstensson (C) 

direktionens ordförande 
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Sydnärkes kommunalförbunds andra år 
 
Under det andra året har arbetet fortsatt med att 
finna former för det fortsatta arbetet, bla med ut-
veckling av rutiner till stöd i verksamheten. Mer en-
hetliga upplägg i och användningen av verksamhetssy-
stemet har införts liksom att användningen av leveran-
törsreskontran i ekonomisystemet påbörjades och 
genomfördes.  
 
Arbetet med att mer systematisk komma igång med 
kravhanteringen påbörjade under sommaren/början 
av hösten. Upphandling av extern hjälp med kravhan-
teringen gjordes under hösten .Från årsskiftet 2016/ 
2017 kommer Intrum Justitia att vara förbundet be-
hjälpliga med denna. När gäller hot om vattenavstäng-
ning, och verkställd vattenavstängning, kommer även 
fortsättningsvis det att ske i nära samarbete med resp. 
kommuns VA-avdelning. 
 
Under året företogs en rad upphandlingar vilka i de 
flesta fall omfattade alla fyra kommunerna. Här kan 
nämnas behandlingen av hushållsavfallet och omhän-
dertagandet av insamlade fraktioner på återvinnings-
centralerna. 
 

Insamling av matavfall i Hallsberg 
 
Utsortering av matavfall i Hallsberg  infördes under 
året och starten var första juli. Utsortering görs på 
samma sätt som i övriga kommuner, dvs genom an-
vändning av grön plastpåse för optisk sortering  Inför 
och i samband med införandet bedrevs ett intensivt 
arbete med information och praktiska åtgärder. 
 

Återvinningscentralerna 
 
Under en längre tid har arbete pågått med förberedel-
ser för en ny ÅVC i Askersund. Processen har dragit ut 
på tiden pga överklagningar och annat. Nu är dock 
projektet igång och detaljprojekteringar pågår. Preli-
minär tidplan för närvarande är start för ny ÅVC under 
sommaren. Ett alternativ som ingår i projekteringen av 
anläggningen är att den ska kunna vara tillgänglig även 
när den är obemannad. Tillgängligheten kan därför 
öka avsevärt samtidigt som behovet av att ha personal 
på plats minskar. 
 
Tills den nya återvinningscentralen är byggd kommer 
den befintliga centralen att vara öppen.   
 
För förbundets egna centraler påbörjades förändrings-

arbetet som ska leda fram till en enhetlig funktion för 
centralerna. Detta innebär ett förbättrat omhänderta-
gande av mottaget grovavfall och farligt avfall, en 
ökad återvinning och en minskad mängd restavfall. 
Under åter infördes insamling av kläder och textilier 
på samtliga centraler samt möjligheten att lämna re-
turburkar och flaskor. 
 
I samband med att den nya ÅVC:n öppnar  i 
Askersund, kommer öppethållandet för samtliga åter-
vinningscentraler att  justeras.  
 
En annan åtgärd som har vidtagits  under året är 
framtagandet av arbetsbeskrivningar för den personal 
som arbetar på återvinningscentralerna eller kör sop-
bil. 
 
Under 2016 har ett system för företagen med en en-
hetlig prislista och individuell debitering tillämpats.  
Vid utvärdering visar det sig vara ett mindre bra sy-
stem. Därför har ett nytt förslag utarbetats och beslu-
tats av direktionen. Från 2017 kommer ett kupongsy-
stem att införas, där företagen köper kuponger som 
berättigar dem att lämna en beslutad mängd per ku-
pong. En kupong kostar 250 kr och säljs i häften om 
10 st åt gången. Det är inte tillåtet att lämna farligt 
avfall mot kupong, då kvittblivning av FA är mycket 
varierande och dyrt. 
  
Renhållningsordning 
 
Renhållningsordningen består av avfallsplan och ren-
hållningsföreskrifter med tillhörande sorteringsanvis-
ningar. 
 
Under 2016 har arbetet med att ta fram ny renhåll-
ningsordning för förbundets medlemskommuner in-
tensifierats. Samtliga delar omfattar åren 2017-2020.  
Renhållningsordningen kommer att överlämnas till 
kommunerna för beslut. 
 
Plockanalyser 
 
Under våren utfördes sk plockanalyser av hushållsso-
porna i de fyra kommunerna. I analysen ingick att  se 
hur mycket matavfall  som sorterades ut och hur 
mycket som var kvar i restavfallet. Även hur mycket 
förpackningar och farligt avfall samt el– och elektroni-
kavfall det fanns i soporna analyserades.  Analyserna 
visade på en god sortering av matavfallet men också 
att det fortfarande finns mycket förpackning ar i rest-
avfallet. Andelen farligt avfall och elektronikavfall var 
dock glädjande låg. 

Vå sentligå hå ndelser 
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Utmaningar för kommunalförbundet 
 
En tidig utmaning för kommunalförbundet var att  
få ihop de olika kulturer som rått i medlemskom-
munernas avfallsverksamhet tidigare till en ny ge-
mensam kultur. Detta arbete har gjorts löpande 
och ofta ihop med uppdateringar av verksamhets-
systemet, nya taxor och annat. De stora arbeten i 
detta som nu återstår är pågående arbete med en 
gemensam renhållningsordning och arbetet mot 
en gemensam avfallstaxa. 
 
I upphandlingsarbetet ska det övervägas om det är 
ändamålsenligt med upphandling som rör alla fyra 
kommunerna. Det kommer att ta några år att fasa 
ihop nuvarande avtal och detta arbete görs steg-
vis.  

 
Det sker ständigt förändringar inom avfallsverk-
samheten. En fråga som fortfarande är aktuell är 
om ansvaret för insamlingen av förpackningsavfal-
let i landet ska övergå till kommunerna. Detta har 
utretts och en rapport lämnades till regeringen i 
mars 2016. Frågan har dock inte avgjorts och osä-
kerhet råder därför om förslaget kommer att reali-
seras. 
 
 
 

Omvå rldsånålys 
Oavsett om beslut om kommunalt insamlingsansvar 
fattas eller inte behöver förbundet arbeta med 
minska mängden förpackningar i restavfallet. I 
detta ligger att utreda hur ett mer fastighetsnära 
insamlingssystem kan införas. 
 
En annan och stor  utmaning är att minska den to-
tala mängden avfall och att arbeta för ett ökat åter-
bruk och en ökad återvinning. I detta ligger att ut-
veckla verksamheten vid återvinningscentralerna så 
att fler avfallsfraktioner kan sorteras ut för återvin-
ning.  
 
Kommunalförbundet har för sin verksamhet att för-
hålla sig till de nationella och regionala miljömålen. 
Främst är det målen Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö och God bebyggd miljö som har kopp-
lingar till avfallsområdet. 
 
Vilka mål som ska styra avfallsverksamheten i med-
lemskommunerna ses för närvarande över i arbetet 
med revidering av avfallsplanerna. Utöver rena av-
fallsmål har förbundet identifierat och antagit mål 
för förbundets hela verksamhet. 
 

Sophämtning 
 
En ny sopbil handlades upp och togs i drift I Halls-
berg under hösten. 
 
Under 2016 scannades i stor sett samtliga sopkärl i 
kommunerna. Syftet med detta var att få ordning 
och reda i sophämtningen med uppdaterade 
körlistor. Och förbättrad möjlighet att lägga in nya 
abonnenter på rätt körlista. 
 

Under våren  försågs alla sopkärl i Hallsberg och   
Lekeberg med ny etikett.  Rätt etikett på ett sopkärl 
innebär att abonnenten endast  betalar för det kärl 
och den hämtning som ingår i abonnemanget. Tid-
gare har kärlen i Askersund och Laxå etiketterats. 

Vå sentligå hå ndelser 
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Kömmunålfö rbundets verksåmhet 
Ledning, styrning och uppföljning 

 
Förbundet har en förbundsordning och ett sam-
arbetsavtal som styr verksamheten. Dessa är an-
tagna av Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Leke-
bergs kommuners respektive kommunfullmäk-
tige. 
 
”Från och med den 1 januari 2015 inrättas ett 
kommunalförbund för den strategiska planering-
en av frågor kring avfallshantering och de upp-
gifter rörande insamling och behandling av avfall 
samt den myndighetsutövning som åligger kom-
munerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhö-
rande lagstiftning”. 
 
SKL:s publikation ”Kommunala samverkansfor-
mer” stadgar följande:

 

"Tanken med kommunalförbund är att kommu-
ner och/eller landsting lägger över sådan kom-
munal/landstingskommunal verksamhet på ett 
kommunalförbund som man vill samverka om. 
Kommunalförbundet övertar uppgifterna från 
sina medlemmar och blir huvudman för verk-
samheten med egen budget och räkenskap-
er" (kap 6:1). 

Regleringen av ett kommunalförbund återfinns i 
Kommunallagen (3:e kap 20-28 §§). 

Internkontroll 

 

En internkontrollplan antogs 2016-04-14 av di-
rektionen, § 24 2016.   
 
Internkontroll är inte en isolerad process utan är en 
del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas 
inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål 
kan uppnås.  
 
Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 
 
1. Verksamhet 
2. Gemensam administration 
3. Ekonomiadministration 
4. Personal 
 
Under året har direktionen fått ekonomisk rappor-
tering löpande vid direktionsmötena. 

Kommunalförbundets styrande organ är   Di-
rektionen med fyra ledamöter och fyra ersättare, 
en ordinarie ledamot och en      ersättare, från varje 
ingående kommun.  

"När ett kommunalförbund har bildats och 
trätt i funktion, är det i princip självbestäm-
mande inom ramen för kommunallagen och 
annan lagstiftning som gäller för uppgiften 
samt regleringen i förbundsordningen" (kap 
6.6). 

Vision 
 
I förbundets måldokument, Budget, mål och verk-
samhet, som antogs av direktionen i november, 
återfinns följande vision: 
 
”Förbundets avfallshantering är effektiv och är lätt 
att använda för innevånarna i våra kommuner. Vi 
arbetar förebyggande men tar också tillvara resur-
serna i det avfall som uppstår så långt som möjligt. 
Vi är måna om att avfallets påverkan på och risker 
för hälsa och miljön minimeras.” 
 

Mål 
 
Förbundets mål utgår från såväl nationella och reg-
ionala miljömål, som nationella prioriteringar för 
avfallsplaner. 
 
Förbundets målarbete omfattar följande områden 
– ekonomi, avfallshantering, service och attraktiv 
arbetsgivare. 

Visiöner, må l öch må luppfö ljning 
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Mål, forts 
 
Inom respektive målområde finns ett antal målom-
råden och mål formulerade. Uppföljningen av må-
len sker genom användandet av indikatorer. För 
varje mål finns ett utgångsvärde samt målvärden 
för de kommande tre åren (2017-2019).  
Utgångsvärdet är ett avvägt startvärde för hela 
förbundet som används vid uppföljning av målen. 
Övergripande princip för avfallsarbetet är att vi ska 
högre upp i avfallshierarkin. 
 
Parallellt med dessa mål gäller målen i befintliga 
och kommande avfallsplaner.  
 
Målområde ekonomi 
 
Vad gäller delområde finansiella mål, så ska verk-
samheten vara 100 % taxefinansierad till självkost-
nadspris. Målvärde för 2017-2019 är ett överskott 
om 2 % av intäkterna. Avsikten här är att skapa ett 
handlingsutrymme för investeringar , förändrad 
avfallshantering och annat. 
 
Gällande delområde Taxor, är målet kommande år 
att förbundet ska ha likartad taxa för samma tjänst 
inom förbundet. Skillnaden mellan högsta och 
lägsta avgift, för samma tjänst, ska minska. 
 
Taxorna ska vara satta så att intäkterna täcker 
kostnaderna i varje enskild medlemskommun.  
 
Förutom dessa  mål är alltid God ekonomisk hus-
hållning en ledstjärna. 
 
God ekonomisk hushållning kan ses ur två perspek-
tiv, finansiellt perspektiv och verksamhetsperspek-
tiv. 
 
En  allmän utgångspunkt är att varje generation 
ska bära kostnader för den service den konsume-
rar. Resultatet måste vara tillräckligt stort för att 
motsvarande servicenivå ska kunna garanteras 
även för nästkommande generation, utan att den 
skall behöva belastas med en högre avgift. 
 
Ambitionsnivån för den egna finansiella utveckl-
ingen och ställningen ska beskrivas i form av mål.  
Målen bör formuleras utifrån vad som i normalfal-
let är att betrakta som god ekonomisk hushållning 
kompletterat med anpassning efter egna förhål-

landen och omständigheter. 
 
Ett exempel på finansiella mål är resultatkrav med 
anledning av kommunalförbundets framtida kapaci-
tetsbehov. En annan viktig del är skuldsättningen på 
kort och lång sikt.  
 
Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunalför-
bundets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 
 
 
Måluppföljning 
 
Finansiella mål 
1. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansi-

erad till självkostnadspris. Uppfyllelse: Er-
lagda avgifter finansierar inga andra verksam-
heter utan går enbart till att bekosta de tjäns-
ter förbundet utför.   

 Målet får anses vara uppfyllt. 
 
2. Taxorna ska vara satta så att intäkterna täck-

er kostnaderna i varje enskild medlemskom-
mun.  Uppfyllelse: Taxorna täcker inte kost-
naderna i tre av medlemskommunerna.  

 Målet ej uppfyllt. 
 
3. God ekonomisk hushållning ska vara ledande. 

Uppfyllelse: Förbundet arbetar aktivt med 
att sänka kostnaderna i verksamheten i den 
mån förbundet kan påverka dessa. Plane-
rade förändringar i verksamheten prövas all-
tid gentemot kostnader och behov.  

 Målet anses vara uppfyllt. 
 
 
Övriga mål 
Några mål för förbundets verksamhet under 2016, 
utöver de finansiella målen , fanns ej.  
Uppföljning av målen i kommunernas befintliga av-
fallsplaner redovisas i bilaga. 
 

 

 

 

 
 
 

Visiöner, må l öch må luppfö ljning, förts 
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Revideråd budget 2016—2018 

Budget 2016—2018 
 
Budgeten för 2016 reviderades under våren. 
 
Den reviderade budgeten bygger på utfall 
20151231, och den bokslutsanalys som förbundets 
tjänstemän gjorde, samt kända förändringar till 
följd av, i första hand, nya upphandlingar. 
 
Förutom dessa korrigeringar, upprättades en un-
derhållsplan för återvinningscentralerna. Kostnader 
för dessa åtgärder, totalt 225 tkr, fanns med i den 
reviderade budgeten. 
 
En annan omständighet som har betydelse för 
framtida bedömningar var att förbundet erhöll 720 
tkr från Askersunds kommun. Det är det saldo som 
fanns i resultatutjämningsfonden, 2014-12-31,  en 
skuld till Askersunds avfallsabonnentkollektiv. 
 
Den reviderade budgeten ger underlag för bedöm-
ning av framtida taxenivåer. 
 
Under 2015 framkom att Lekebergs kommuns taxa 
var för låg i förhållande till den verksamhet som 
den ska finansiera. Därför begärde Sydnärkes kom-
munalförbund att få höja taxan från 20160101, vil-
ket kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade. Den 
nya taxan beräknades ge en merintäkt på i storleks-
ordning 800 tkr /år. 
 
Vid arbetet med analys och det nya reviderade bud-
getförslaget, framkom att taxan i Askersunds och 
Laxå kommuner inte täcker kostnaderna .  
 
Därför gick förbundet fram med begäran om taxe-
höjning till Askersunds och Laxås kommunfullmäkti-
geförsamlingar, från och med 2017, vilket har be-
slutats under hösten.  
 
I Askersund uppgår höjningen till 1,8 mkr/år. Av det 
avser 1 mkr ökad kostnad för ny ÅVC. I Laxå är höj-
ningen  700 tkr/år. 
 
 
 
 
 

 
 
I Hallsberg räcker nuvarande taxa, trots att matavfalls-
insamlingen genomförs, vilket kostar mer än tidigare 
vald lösning. Det medför att nuvarande taxenivå på sikt 
kommer att överensstämma väl med verklig kostnads-
nivå. 
 
Förutom taxehöjning i Askersund och Laxå, har en fel-
sorteringsavgift och avgift för överfylld tunna , samt 
möjlighet till extrahämtning införts i samtliga kommu-
ners avfallstaxa. 
 
Under året har arbetet med införande av matavfallsin-
samling i Hallsberg från 2016-07-01 pågått. Avsatta 
medel till detta nyttjades inte fullt ut. Överskjutande 
del har omförts till Hallsbergs kommuns abonnentkol-
lektivs resultatutjämningsfond i samband med bokslu-
tet. 
 
Förbundschef och ekonom, har, under maj och sep-
tember månader, träffat medlemskommunernas eko-
nomichefer för genomgång av förbundets ekonomi. 
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Inom administrationen utgör kvinnorna 86 % och 
inom renhållningen utgör männen 82 %. Det är 
dock glädjande att förbundet har två kvinnliga med-
arbetare inom den traditionellt manliga renhåll-
ningsverksamheten. 
 
Vid rekrytering ska eftersträvas att jämna ut köns-
skillnaderna i nämnda grupper. 

Persönålekönömisk redövisning 

Personalen är en viktig resurs för kommunalför-
bundet.  25 procent av de totala kostnaderna är 
personalkostnader. I personalkostnaderna ingår 
kostnader för lön, arvoden, sociala avgifter, pens-
ionskostnader, utbildning mm. 2015 uppgick perso-
nalkostnaderna till 7,9 mkr.  
 
Sydnärkes kommunalförbund är en liten organi-
sation med 18 anställda. Av dessa är 44 procent 
kvinnor och 56 procent män. Medelåldern var 

2016, 52 år. Av tillsvidareanställd personal arbetar 
83 procent heltid. Omräknat till heltidsanställning-
ar har kommunalförbundet 16,75 årsarbetare. 
 
Kommunalförbundet har inte någon pensionsskuld. 
Pensioner intjänade före 20150101, ligger kvar hos 
medlemskommunerna och förbundet har valt en 
försäkringslösning vilket innebär att premierna be-
talas in löpande resp. år.  

De närmaste fem åren kan 6 personer komma att 
gå i pension. Under de kommande tio åren beräk-
nas 10 personer att gå i pension. Beräknad pens-
ionsålder är 65 år. 
 
Personalförsörjningsplan 
 
Någon personalförsörjningsplan har ännu inte 
fastställts. Förbundet har, i och med övertagande 
av verksamheten från kommunerna, funnit det 
nödvändigt att rekrytera vikarier. Avfallsverksam-
heten har tidigare i viss utsträckning fått hjälp 
från annan teknisk verksamhet i kommunerna när 
personal saknats i verksamheten. Då detta inte 
längre är möjligt måste förbundet säkerställa en 
god tillgång till vikarier. Under 2016 har nya med-
arbetare introducerats samt att några nu pension-
erade personer kunde användas som semestervi-
karier. Rekryteringen av vikarier har fortsatt i bör-
jan av 2017. 
 
Inom administrationen introducerades också en 
person inför semesterledigheter mm. 
 
Löneöversyn 
 
Löneöversynen 2016 var avklarad i början av juni 
varefter ny lön samt retroaktiv lön kunde betalas 
ut. 
 
Jämställdhet 
 
Jämställdheten är skev i de båda delarna i förbun- 
det, administration respektive renhållningen. 

Antal månadsanställda per verksamhet Antal Andel % 

Kontoret, kundtjänst och ledning 7 39 

Insamling, bortforsling avfall 3 17 

Återvinningscentraler 8 44 

Totalt 18 100 

Sjukfrånvaro 2016 2015 

Total sjukfrånvaro/sammanlagd 
ordinarie arbetstid (%) 

6,58 4,04 

Summa tid med långtidssjukfrån-
varo (>60 dagar)/ total sjukfrånvaro 
(%) 

10,12 0 

Total sjukfrånvaro kvinnor/
sammanlagd ordinarie arbetstid 
kvinnor (%) 

8,67 4,70 

Total sjukfrånvaro män/
sammanlagd ordinarie arbetstid 
män (%) 

4,47 3,38 

Total sjukfrånvaro -29 år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för 
gruppen (%) 

0 0 

Total sjukfrånvaro 30-49/
sammanlagd ordinarie arbetstid för 
gruppen (%) 

16,57 6,81 

Total sjukfrånvaro 50- år/
sammanlagd ordinarie arbetstid för 
gruppen (%) 

1,30 2,16 
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Sydnärkes kommunalförbund har utarbetat föl-

jande policies, vilka har antagits av direktionen: 

 Upphandlingspolicy  

 Policy för krav– och inkassoverksamhet. 

 
Direktionen har fastställt följande riktlinjer: 
 
 Riktlinjer för upphandling 
 Riktlinjer för direktupphandling 
 Riktlinjer för hyresvärdar 
 Riktlinjer för kravhantering, anstånd och avbe-

talningsplaner 
 Riktlinjer för felsorterings– och överfyllnadsav-

gift 

 

Pölicies, riktlinjer  

Sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaron ökade överlag jämfört med 2015. Till 
stor del beroende på några längre sjukskrivningar   
som ej var arbetsrelaterade. I  åldersgruppen 30-49 
var ökningen stor och berodde till stor del på en ar-
betsskada. 
 
Arbetsskador 
Under året inträffade tre något allvarligare händelser 
som i ett av fallen resulterade i direkta skador.  En 
medarbetare på en återvinningscentral skadade ar-
men  vid arbete med  palldragare. 
 
Samtliga incidenter har anmälts som arbetsskada. 
 
Tillbud 
 
Inga tillbud har inrapporterats.  
 
 
 

Företagshälsovård 
 
Förbundet har avtal med Regionhälsan. 

Persönålekönömisk redövisning 
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Årets verksamhet 
 
Kommunalförbundet svarar för den verksamhet som 
åligger förbundet enligt förbundsordning och samar-
betsavtal. 
 
Direktion 
 
Under 2016 sammanträdde direktionen vid 10 till-
fällen. Samråd/ägarmöten med medlemskommuner-
na hölls två gånger under året. 
 
Två studiebesök företogs under året. Det första be-
söker var på återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna 
och det andra besöket gällde Avfallssamverkan Östra 
Skaraborgs system med obemannade återvinnings-
centraler.  
 

Ekonomi 
 

Den reviderade budgeten för 2016 bygger på utfall 
2015 och kända förändringar.  
 
Under året verkställda upphandlingar och den plane-
rade byggnationen av en ny ÅVC i Askersund, medför 
ett behov av att höja taxan i Laxå och Askersund 
2017. Därför framställde förbundet till kommunfull-
mäktige i dessa  kommuner om taxehöjning, vilket 
dessa kommuner senare beslutade om. I Laxå är höj-
ningen 700 tkr/år och i Askersund 1,8 mkr/år. 
 
I Askersund kommer kommunen att täcka under-
skottet 2016. Höjningen ska endast täcka tillkom-
mande merkostnader. I Laxå ska taxehöjningen täcka 
både tillkommande kostnader, samt underskott 2015 
och underskott 2016. 
 
Efter 2016 års verksamhet finns det 7,5 mkr i Halls-
bergs abonnentkollektivs resultatutjämningsfond. 
Det är ett resultat av 2015 års överskott på 4 mkr, 
kvarvarande medel i fonden för matavfallsinsamling, 
2 mkr, samt 2016 års överskott 1,5 mkr. 
 
För att komma till rätta med det saldot, har kom-
munalförbundet följande plan: 
 Byggande av en omlastningsstation 

 Byggande/anskaffande av egna lokaler för for-
don och personal på samma ställe 

 Utbyte/inköp av en ny sopbil. Ska ersätta sop-
bil BKE 879. 

 

 

 

 

 

Sydnå rkes kömmunålfö rbund 

Antal ledamöter 4, ersättare  4 
Ordförande: Wendla Thorstensson 

Framtiden 
 

Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en så 
likriktad  taxa som möjligt för samtliga ingående 
kommuner. Detta arbete behöver göras stegvis och  
varje år.   

En likartad taxa innebär också att utbudet av tjäns-
ter är densamma i alla kommuner.  Här pågår ett 
arbete med utveckla servicen till kommuninnevånar-
na och i det utbudet av tjänster. 

En inriktning på det framtida avfallsarbetet är, som 
tidigare nämnts, att minska mängden avfall och att 
öka återanvändning och återvinning. 

En fråga som inte är avgjord än handlar om över-
flyttningen av ansvaret för insamlingen av förpack-
ningar till kommunerna.  Tankarna finns nu att se 
över hela avfallshanteringen  med syftet att skapa en 
helhetslösning som utöver insamling av förpackning-
ar och returpapper berör insamling och återvinning i 
stort, textilavfall, matavfall mm. 

En framtida fråga är också hur insamlingen av kärl-
avfallet ska utföras i förbundets fyra medlemskom-
muner. Denna fråga kommer att avgöras senast 
2021. 
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Driftredovisningen 
 
Budgeten bygger på självkostnad. Nettokostnaden bör sålunda vara noll. 
Verksamheten är 100 % taxefinansierad. Samtliga intäkter och kostnader är redovisade per ansvar dvs. per kom-
mun tillika abonnentkollektiv. Nedan redovisade budgetsiffror är den reviderade budgeten för 2016. 
 
 

Redovisning per kostnadskategori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Ansvar/kommun/Abonnentkollektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redovisning per Verksamhet             

Driftredövisning 

Belopp i tkr 
Kostnadskategori 
Totalt hela förbundet 

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016  Avvikelse      
Budget/Utfall 

Intäkter + 38 159 + 40 496 + 39 251 - 1 245 

Kostnader - 36 627 - 40 105 - 39 070 + 1 035 

- varav personalkostnader - 7 909   - 9 500 - 9 004 + 496 

- varav kapitalkostnader - 903   - 761 -782 - 21 

- varav lokalkostnader - 591   - 690 -764 - 74 

- varav övriga kostnader - 27 224 - 29 154 -28 520 + 634 

Nettokostnad + 1 532 + 391 + 181 - 210 

Belopp i tkr 
Ansvar/Kommun/ Abonnentkollektiv 

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse       
Budget/Utfall 

Hallsberg  + 4 100 + 1 565 + 1 437 - 128 

Askersund  - 680 - 712 - 567 + 145 

Laxå  - 573 - 493 - 102 + 391 

Lekeberg  - 1 315 + 31 - 587 - 618 

Nettokostnad + 1 532 + 391 + 181 - 210 

Belopp i tkr 
Verksamhet totalt hela förbundet 

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 31 732 + 32 390 + 32 822 + 432 

Insamling o bortforsling  - 16 436 -18 424 - 17 679 + 745 

Slamhantering  + 1 934 + 1 160 + 878 - 282 

Återvinningscentral  - 8 209 - 7 950 - 9 053 - 1 103 

Avfallshantering  gemensamma        
fördelade kostnader  

- 7 340 - 6 496 - 6 603 - 107 

Direktion och Revision  - 149 - 289 - 184 + 105 

Nettokostnad + 1 532 + 391 + 181 - 210 
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Driftredövisning  
Redovisning per Abonnentkollektiv och verksamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr 
Hallsberg  

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 12 591 + 12 670 + 12 265 - 405 

Insamling o bortforsling  - 4 490 - 6 257 - 5 726 + 531 

Slamhantering  + 1 443 + 1 000 + 846 - 154 

Återvinningscentral  - 2 988 - 3 386 - 3 697 - 311 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 2 456 - 2 462 - 2 251 + 211 

Nettokostnad +  4 100 + 1 565 + 1 437 - 128 

Belopp i tkr 
Askersund  

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 
 

Avfallsintäkter  + 9 162 + 9 200 + 9 672 + 472 

Insamling o bortforsling  - 5 764 - 6 269 - 5 541 + 728 

Slamhantering  - 7 0 - 13 - 13 

Återvinningscentral  - 1 804 - 1 547 - 2 590 - 1 043 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 2 267 - 2 096 - 2 095 + 1 

Nettokostnad - 680 - 712 - 567 + 145 

Belopp i tkr 
Laxå  

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  +  4 280 + 4 200 + 4 461 + 261 

Insamling o bortforsling  - 2 239 - 2 439 - 2 482 - 43 

Slamhantering  - 3 0 -3 - 3 

Återvinningscentral  - 1 208 - 1 244 - 978 + 266 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 1 403 - 1 010 - 1 100 - 90 

Nettokostnad - 573 - 493 - 102 + 391 

Belopp i tkr 
Lekeberg  

Utfall 2015 Budget 2016 Utfall 2016 
 

Avvikelse             
Budget/Utfall 

Avfallsintäkter  + 5 683 + 6 320 + 6 424 + 104 

Insamling o bortforsling  - 3 956 - 3 459 - 3 931 - 472 

Slamhantering  + 512 + 160 + 49 - 111 

Återvinningscentral  - 2 226 - 1 773 - 1 787 - 14 

Avfallshantering  gemensamma fördelade 
kostnader  

- 1 328 - 1 217 - 1 342 - 125 

Nettokostnad - 1 315 + 31 - 587 - 618 
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Driftredovisning 
 
Totalt sett i hela förbundet 
Sammantaget är utfall 2016,  210 tkr sämre än 
budget. Budgeten redovisar en nettointäkt på 
391 tkr, utfallet stannar på 181 tkr. 
 
Intäkterna understiger budgeterade med 1 245 
tkr, medan kostnaderna är 1 035 tkr lägre än 
tillåtna enligt budget. Av dessa är det personal-
kostnaderna som understiger budget med 496 
tkr och övriga kostnader blev 634 tkr lägre än 
tillåtet enligt budget. 
 
Redovisat per Ansvar/kommun 
 
Hallsberg håller budget så när som på 128 tkr. 
Hallsberg redovisar en nettointäkt på 1 437 tkr 
mot budgeterade 1 565 tkr.  
I Hallsberg är intäkterna lägre än budgeterat, 
medan Insamling och bortforsling är billigare än 
budget. Här är det de köpta tjänsterna, från 
Ekokem och Tekniska verken, som har blivit bil-
ligare. Återvinningscentralen är dyrare. Här är 
det  förbrukningsmaterial såsom arbetskläder 
och övriga främmande tjänster som blivit dy-
rare, t.ex brandskydd, bekämpningsavtal mot 
skadedjur, utbildningar etc. 
 
Askersund redovisar en nettokostnad, 2016, 
på 567 tkr mot budgeterade 712 tkr, sålunda 
145 tkr bättre än budget.  
I Askersund blev intäkterna högre och In-
samling och bortforsling billigare än budgete-
rat medan Återvinningscentralen blev dyrare. I 
båda fallen är det de köpta tjänsterna från ent-
reprenörer som förklarar avvikelserna. 
 
Laxå redovisar en nettokostnad på 102 tkr mot 
tillåtna 493 tkr enligt budget. Det är 391 tkr 
bättre än budget. 
I Laxå är det de debiterade intäkterna och 
nettot på ÅVC:n som förklarar det bättre resul-
tatet. På ÅVC:n är även intäkterna högre, me-
dan drivmedel och leasing  av lastmaskinen har 
blivit billigare. 

Drift– öch Investeringsredövisning  

 
 
Lekeberg redovisar en nettokostnad på 587 
tkr. Enligt budget skulle Lekeberg ge en nettoin-
täkt på 31 tkr. 
I Lekeberg är samtliga verksamheter dyrare än 
budgeterat. Det är främst Insamling och 
bortforsling som har blivit dyrare än budget. 
Noteras kan dock att denna verksamhet, kos-
tade lika mycket 2016,  eller något mindre än, 
2015.  
Slamintäkterna har inte nått upp till budget. 
Det har visat sig under året att dessa varierar 
mellan 1,2 och 1,6 mkr/år. Utfall 2016 blev bara  
knappt 1,2 mkr, medan budgeterade intäkter 
uppgick till 1,5 mkr. Däremot översteg intäkter-
na, i Lekeberg, budget.  
 
En glädjande iakttagelse är att Återvinningscen-
tralerna, som vi själva sköter, i Lekeberg och 
Laxå har blivit billigare än 2015. En sammanta-
gen besparing på 670 tkr.  
 
 
Investeringsredovisning 
 
Under 2016 har en ny sopbil införskaffats till 
Hallsberg. Det är en Scania med registrerings-
nummer EES 095. 
 
Investeringsutgiften uppgick till 2 199 tkr, vilket 
är finansierat med egna medel. Det gör att det 
inte tillkommer någon räntekostnad.  
 
Avskrivningstiden är fem år (60 månader) varav  
tre månader har kostnadsförts på 2016. En 
kostnad på 109 950 kr.   
 
Helårskostnad för avskrivning/kapitalkostnad 
uppgår till 440 tkr. 
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Resultåtrå kning 

Belopp i tkr Not 

Utfall  
20151231 

Utfall 
20161231 

 

Budget 
2016 

Avvikelse 

           

Verksamhetens intäkter 1 38 159 39 290 40 496 - 1 206 

Verksamhetens kostnader 2 - 35 727 - 38 274 - 39 210 + 936 

Avskrivningar 3 - 787 - 782 - 761 - 21 

Verksamhetens nettokostnader   1 645 234 525 - 216 

        

Finansiella intäkter 4 30 116 0 + 116 

Finansiella kostnader 5 - 143 -169 -134 - 35 

Finansnetto  - 113 - 53 -134 + 81 

      

Resultat före extraordinära poster   1 532 181 391 -  210 

        

Årets resultat före täckande av underskott 
från Askersund och avsättning till, och ian-
språktagande ur, resultatutjämningsfonder 

  1 532 181 391 -  210 

Avgår avsättning till resultatutjämningsfonder, netto  - 2 847 - 708 - 391 - 317 

Tillkommer skattemedel från Askersunds    kommun  0 527 0 + 527 
Tillkommer skattemedel från Lekebergs     kommun  1 315 0 0 0 

Årets resultat    0 0  0 0 
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Bålånsrå kning 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2016-12-31 

TILLGÅNGAR      

       

Anläggningstillgångar      

Maskiner och inventarier 6 1 536 3 028 

Summa anläggningstillgångar   1 536 3 028 

       

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 7 14 604 6 529 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund  680 0 

Varav Resultatutjämningsfond Laxå  573 675 

Varav Resultatutjämningsfond Lekeberg  0 587 

Kassa och bank 8 16 535 17 451 

Summa omsättningstillgångar    31 138 23 980 

       

SUMMA TILLGÅNGAR  32 675 27 008 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital    

Kommunalförbundet har inte något Eget Kapital, allt redovisas som 
resultatutjämningsfonder 

    

       

Avsättningar      

Avsättning för Insamling matavfall 9 2 923 0 

Summa avsättningar   2 923 0 

       

Skulder      

Långfristiga skulder, Reversen till Hallsbergs kommun 10 1 484 904 

Kortfristiga skulder 11 28 268 26 104 

Varav Resultatutjämningsfond Hallsberg  4 100 7 512 

Varav Resultatutjämningsfond Askersund (Askersunds kommun har 
täckt 2016 års underskott, minus saldo i resultatutjämningsfonden 
efter  inbetalda 720 tkr under året.) 

  0 

Summa skulder   29 752 27 008 

       

SUMMA     

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 32 675 27 008 
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Kåssåflö desånålys 

Belopp i tkr Not 2015-12-31 2016-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

       

Årets resultat   0 0 

Justering för av- och nedskrivningar  13 0 580 

Justering för gjorda avsättningar   0 0 

Justering för ianspråktagna avsättningar   0  0 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 14 0 127 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital   0 707 

       

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  15 - 14 604 8 075 

Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager   0 0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder och avsättningar  16 31 191  - 5 087 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   16 587 2 988 

       

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella anläggningstillgångar, övertagna anlägg-
ningstillgångar till bokfört värde. 

 17 - 1 536   - 2 199 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   0 0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassa flöde från investeringsverksamheten   - 1 536   - 2 199 

       

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån, revers med Hallsbergs kommun  18 2 215 0 

Amortering av skuld  19 - 731 - 580 

Anslutningsavgifter vatten och avlopp   0 0 

Långfristig skuld investeringsbidrag   0 0 

Ökning av långfristiga fordringar   0 0 

Minskning av långfristiga fordringar   0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1 484 - 580 

     

Årets kassaflöde   16 535 916 

Likvida medel vid årets början   0 16 535 

Likvida medel vid årets slut   16 535 17 451 
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Tillå ggsupplysningår 

Resultaträkning (tkr)   
   
Not 1: Verksamhetens intäkter 

 2015 2016 

Taxor och avgifter 37 485 38 325 

Övrigt 674 965 

Summa 38 159 39 290 

   
Not 2: Verksamhetens kostnader 

 2015 2016 

Löner och soc avg - 7 572 - 8 441 

Pensionskostnader - 336 - 560 

Inköp av anl och uhållsmtrl - 406 - 40 

Bränsle, energi och vatten - 659 - 605 

Entreprenader och köp av vht - 19 608 - 21 858 

Lokal- och markhyror - 1 434 - 1 810 

Förbrukn invent o mtrl - 1 496 - 1 712 

Lämnade bidrag och transferering-
ar 

- - 

Reaförluster - - 

Övriga kostnader - 4 216 - 3 248 

Summa - 35 727 - 38 274 

   

Not:3 Avskrivningar 

 2015 2016 

Planenliga avskrivningar på mate-
riella anläggningstillgångar 

- 787 - 782 

Nedskrivning - - 

Summa - 787 - 782 

   
Not:4 Finansiella intäkter   

 2015 2016 
Ränteintäkter 0 0 

Ränteintäkter o inkassoavg kund-
fordringar 

30 116 

Övriga finansiella intäkter 0 0 

Summa 30 116 

 

Not:5 Finansiella kostnader   

 2015 2016 

Räntekostnader långfristiga lån - 85 - 56 

Räntekostnader pensioner - - 

Räntekostnader lev- o bankskulder - - 

Övr fin kostn - 58 - 113 

Summa - 143 - 169 

   

   

Balansräkning (tkr)   

   
Not 6: Maskiner, fordon och inventa-
rier 

  

 2015 2016 

Ingående bokfört värde 0 1 536 
Nyanskaffningar, övertagande 2 267 2 199 
Försäljning mm - - 
Årets avskrivningar - 731 - 707 
Omklassificeringar - - 

Summa 1 536 3 028 

   
Not: 7  Kortfristiga fordringar   
 2015 2016 
Kundfordringar 7 497 3 995 
Övriga fordringar 0 48 
Moms 3 726 0 
Fordran på  Lekeberg, underskott 
2015 

1 315 0 

Fordran på Askersund, underskott 
2016 (Netto) 

0 527 

Fordran på Askersunds avfallskollek-
tiv 

680 0 

Fordran på Lekebergs avfallskollektiv 0 587 
Fordran på Laxås avfallskollektiv 573 675 
Förutbetald kostnad, förhöjd leasing 105 30 
Förutbetalda kostnader//upplupna 
intäkter 

709 667 

Summa 14 604 6 529 

   
Av kundfordringarna  är 218 tkr från 
2015. 

  

   
   

Not: 8  Kassa och bank   
 2015 2016 
Bankkonto  16 535 17 451 

Summa 16 535 17 451 

   

   
   
   
   
   
   
   

Sida 73 of 579



ÅRSREDOVISNING 2015                                         17  

Tilläggsupplysningar 

 17 

 

 

Tillå ggsupplysningår 

Upplysning om framtida lokalhyreskostnader 

Externa hyresavtal med avtalstid över 3 år:  Totalt 5 objekt 
med 3 olika hyresvärdar.  

 2015 2016 

Hyresavtal som förfaller:   
Inom 1 år 1 083 1 083 
1-3 år 518 86 

   

 

 2015 2016 

Därav leasingavtal med avtalstid upp till och med 3 år.             
Framtida leasingsavgifter förfallotid:  

Inom 1 år 202 96 

   

Summa hyra och leasing 1 899 1 243 

   

Not:9 Andra avsättningar 
 2015 2016 
Insamling matavfall    

Ingående balans  2 923 
Övertagande från Hallsbergs kom-
mun 

3 000 0 

Ianspråktaget under året - 77 - 948 

Överfört till Hallsbergs kommuns 
resultatutjämningsfond 

 - 1 975 

Utgående balans  2 923 0 

     

Summa 2 923 0 

   
Not:10 Långfristiga skulder 

 2015 2016 

Låneskuld   

Ingående balans  1 484 

Enl. revers med Hallsberg 2 215 0 

Årets amortering - 731 - 580 

Utgående balans 1 484 904 

Summa 1 484 904 

   
Not:11 Kortfristiga skulder   

 2015 2016 

Leverantörsskulder 14 671 3 408 

Moms  3 976 0 

Personalens skatter och avgifter,                 
inkl. särskild löneskatt 

1 035 1 081 

VA-skuld till Hallsbergs VA-kollektiv 707 5 074 

VA-skuld till Askersunds VA-kollektiv 367 5 240 

VA-skuld till Lekebergs VA-kollektiv 1 994 1 704 

Skuld till Hallsbergs Avfallskollektiv 4 100 7 512 

Upplupna kostnader/förutbet int 226 2 081 

Övrigt 1 192 4 

Summa 28 268 26 104 

   

   

Not 12: Hyra och Leasing   

 2015 2016 

Hyror   

Sydnärkes kommunalförbunds Kansli, 
hyra  till Hallsbergs kommun 

578 321 

Del i Gatukontoret, hyra till Hallsbergs     
kommun 

86 344 

Hyra av Hallsbergs ÅVC 617 309 

Hyra av Laxås ÅVC 132 66 

Hyra av Lekebergs ÅVC 187 107 

Hyra av Askersunds ÅVC, ännu ej klar - - 

Summa hyra 1 600 1 147 

   

Leasing:   

Bilar, VW Golf  NXS 667, kontoret 86 53 

Lastmaskin Ljungby L 15, Laxå 213 43 

Summa leasing 299 96 
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Tillå ggsupplysningår 

Kassaflödesanalys 2015 2016 

   

Not: 13 Justering för avskrivning-
ar = amortering av skuld, dvs. 
likvidpåverkande avskrivning 

0 580 

Nor: 14 Justering för ej likvidpå-
verkande poster, avskrivning 
Ljungby L15 med vikplogblad, 
samt avskrivning av sopbil EES 
095, Konto 1249 

0 127 

Not: 15 förändring kortfristiga 
fordringar, kontogrupper 15-17 

-14 604 8 075 

Not: 16 Förändring kortfristiga 
skulder, kontogrupp 25-29 

31 191 - 5 087 

Not: 17 Investering i materiella 
anläggningstillgångar, konto 
1241 och 1249 

- 1 536 -2 199 

Not: 18 Nyupptagna lån, konto 
1241 revers Hbg kommun 

2 215 0 

Not: 19  Amortering av skuld, 
samma som avskrivning, amorte-
ring av reverser  konto 1249 

-731 - 580 
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Tilläggsupplysningar 

Innehåll 
 
Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsbe-
rättelse,  resultaträkning, balansräkning och finansie-
ringsanalys (kassaflödesanalys). 
 

Förvaltningsberättelse 
 
Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över 
utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet. 
Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i 
resultat- eller balansräkning men som är viktiga för 
bedömningen av kommunalförbundets ekonomi. I 
förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga 
händelser under året, kommunalförbundets förvän-
tade utveckling, samt drift- och investeringsredovis-
ning. Andra förhållanden som är av betydelse för 
styrningen och uppföljningen av kommunalförbun-
dets verksamhet ska också ingå i förvaltningsbe-
rättelsen. 
 

Resultaträkning, balansräkning, kassaflö-
desanalys 
 
I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet 
av kommunalförbundets verksamhet. Den ekono-
miska ställningen vid årets slut redovisas i balansräk-
ningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhet-
ens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter  
ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns 
i anslutning till resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys. 
 

Målgrupper 
 
Kommunalförbundet lämnar årsredovisningen till 
förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Andra 
målgrupper är  externa intressenter i form av med-
borgare, kreditgivare, leverantörer och andra offent-
liga myndigheter. 

 
Revision 
 
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska 
revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovis-
ningen, upprättats i enlighet med lagen om kommu-
nal redovisning samt god redovisningssed. Räken-
skaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och 
ställning. 

 

 
 

Den kömmunålå å rsredövisningen 

19 

Lagregler 
 
Kommunallagen stadgar (8 kap 17 § KL) att årsredovis-
ningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna sen-
ast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. 
Det  bör inte ske innan fullmäktige beslutat om an-
svarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala 
redovisningslagen reglerar innehåll och utformning av 
den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommu-
nal redovisning, som bildades i samband med lagens 
införande, har genom sin normgivning arbetat med att 
förtydliga och utveckla god redovisningssed för kom-
munsektorn. Direktionen har ansvaret för att upprätta 
årsredovisningen. 
 

Upprättande av årsredovisning 
 
Årsredovisningen framställs av kommunalförbundets 
ekonom och förbundschef.  
 

Syfte 
 
Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, 
politiker och andra intresserade en bild av hur kom-
munalförbundets verksamhet och ekonomi har ut-
vecklats under året. Årsredovisningen ger också svar 
på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till 
budgeten. Den beskriver utveckling och händelser un-
der en passerad period och tillståndet vid periodens 
slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till 
grund för bedömningar av utvecklingen och utkrä-
vande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt doku-
ment för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställ-
ning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen 
ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är till-
gänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den 
ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet 
med god redovisningssed.  
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Redovisningsprinciper   

Redövisningsprinciper 
Kommunalförbundet 
Sydnärkes kommunalförbund följer den kommu-
nala redovisningslagen. Kommunalförbundet till-
lämpar de rekommendationer som lämnats av  Rå-
det för kommunal redovisning eller dess företrä-
dare. 
 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen 
motsvarade anskaffningsvärdet efter avdrag för  
planenliga avskrivningar.  

 
Avskrivningar materiella anläggningstill-

gångar 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
linjärt för tillgångens bedömda nyttjandetid baserat 
på anskaffningsvärde. Vägledning hämtas i 
idéskriften från Rådet för kommunal redovisning. 
Befintliga och nya fordon, sopbilar och lastmaskin, 
skrivs av på fem år.  
 
Komponentavskrivning 

Sydnärkes kommunalförbund har gjort bedömning-
en att tillgångarna, varje sopbil och lastmaskin ut-
gör en avskrivningskomponent.  
 
Avskrivning osäkra fordringar 
Under 2016 har förbundet arbetat aktivt med de 
utestående fordringarna löpande, och skrivit av de 
vi har bedömt som osäkra. En hel del fordringar 
handläggs av kronofogdemyndigheten. I de fall det 
även är VA-intäkter på fakturan, tas kontakt med 
resp. kommun om i vilken utsträckning som av-
skrivning av fordran ska göras. Från 2017 har vi ett 
samarbete med Intrum Justitia gällande kravhante-
ringen. 
 

Leasing 

Samtliga leasingavtal redovisades som operationell 
leasing, dvs hyra. Kostnaden för leasingen redovi-
sas sålunda som en driftskostnad. 
 

Särskild löneskatt 

Kommunalförbundet tillämpar rekommendation 5 
från Rådet för kommunal redovisning angående 
redovisning av särskild löneskatt. Det innebär att 
löneskatten periodiseras på samma vis som pens-
ioner. Löneskatt på under året inbetalda pensioner  
belastar årets resultat. 
 

Resultat avgiftsfinansierad verksamhet 

Över- respektive underskott för verksamheter med sär-
skilda avgiftskollektiv ska enligt lagstiftning och rekom-
mendationer från Rådet för kommunal redovisning re-
dovisas som skuld till respektive fordran på kollektivet.  
 
Kommunalförbundet har redovisat skulderna till och 
fordran på resp. avfallskollektiv. Detta förfaringssätt in-
nebär att kommunalförbundet inte redovisar något Eget 
kapital. 

20 
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Sydnärkes kommunalförbund 
Org.nr 222000-3095 

 
Södra Allén 2 

694 30 Hallsberg 
 

Tel 0582-68 57 00  
Hemsida: www.kf.sydnarke.se 
E-post: info@kf.sydnarke.se 
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Bilaga 1. Uppföljning av mål i befintliga avfallsplaner 
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Inledning 
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §116

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§116 - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 (KS 
17-159)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. Årets 
resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. Därför redovisar 
kommunalförbundet inte något eget kapital. Efter att avslut har bokförts visar ”sista raden” alltid 
noll. Resultatet 2016 visar att tre av kommunerna inte har en taxa som täcker årets kostnader. 
Sydnärkes kommunalförbund har därför gått fram med en begäran om taxehöjning till Askersunds 
och Laxå kommuner. I Askersund har kommunen valt att täcka 2016 års underskott fullt ut med 
skattemedel. Kommande års ökade kostnader, främst till följd av byggnation av en ny 
återvinningscentral i Askersund, kommer att täckas med den begärda och beslutade taxehöjningen 
från och med 2017. I Laxå har kommunen valt att kompensera det ackumulerade underskottet helt 
med den beslutade taxehöjningen från 2017. I Lekeberg görs bedömningen att det uppkomna 
underskottet 2016 kommer att kunna återhämtas över tid bl.a. med hjälp av förändrad insamling av 
hushållssoporna från hösten 2017. Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 6 april 2017 att 
föreslå medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-2)
 Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-1)
 Granskningsrapport årsredovisning - (KS 17-159-1.3)
 Revisorernas redogörelse för 2016 - (KS 17-159-1.1)
 Revisionsberättelse - (KS 17-159-1.2)
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06 - (KS 17-159-1.4)
 §96 KSAU Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-3)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §96

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§96 - Årsredovisning för Sydnärkes kommunalförbund 2016 (KS 
17-159)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes kommunalförbunds verksamhet är avgiftsfinansierad av fyra olika avfallskollektiv. Årets 
resultat ska alltid redovisas som en skuld till, eller fordran på resp. avfallskollektiv. Därför redovisar 
kommunalförbundet inte något eget kapital. Efter att avslut har bokförts visar ”sista raden” alltid 
noll. Resultatet 2016 visar att tre av kommunerna inte har en taxa som täcker årets kostnader. 
Sydnärkes kommunalförbund har därför gått fram med en begäran om taxehöjning till Askersunds 
och Laxå kommuner. I Askersund har kommunen valt att täcka 2016 års underskott fullt ut med 
skattemedel. Kommande års ökade kostnader, främst till följd av byggnation av en ny 
återvinningscentral i Askersund, kommer att täckas med den begärda och beslutade taxehöjningen 
från och med 2017. I Laxå har kommunen valt att kompensera det ackumulerade underskottet helt 
med den beslutade taxehöjningen från 2017. I Lekeberg görs bedömningen att det uppkomna 
underskottet 2016 kommer att kunna återhämtas över tid bl.a. med hjälp av förändrad insamling av 
hushållssoporna från hösten 2017. Sydnärkes kommunalförbund beslutade den 6 april 2017 att 
föreslå medlemskommunerna att godkänna årsredovisningen för år 2016.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Sydnärkes kommunalförbund 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Årsredovisning Sydnärkes kommunalförbund 2016 - (KS 17-159-1)
 Granskningsrapport årsredovisning - (KS 17-159-1.3)
 Revisorernas redogörelse för 2016 - (KS 17-159-1.1)
 Revisionsberättelse - (KS 17-159-1.2)
 Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2017-04-06 - (KS 17-159-1.4)
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Tjänsteskrivelse 2017-06-05 1 (1)

Dnr: KS 17-329

Prognosrapport 1
   

Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 1 innehåller en beskrivning och sammanfattning över 
utfallet för mål och ekonomi januari-april 2017. 

En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning och prognos för 
kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin.   

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:
• 1 mål uppnås
• 5 uppnås delvis
• 0 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 17 %

Kommunens prognosrapport 1, redovisar en helårsprognos som förväntas ge ett 
positivt resultat om 10 487 tkr, vilket innebär ett budgetöverskott om 1 800 tkr i och 
med att det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 1 040 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson Gustav 
Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Prognosrapport 1 2017

För Lekebergs kommun
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Innehållsförteckning
1 Inledning

...........................................................................................................................3

1.1 Mål .....................................................................................................................3

1.2 Ekonomi .............................................................................................................4

2 MER-styrning
...........................................................................................................................5

2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt och 
nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet .............7

2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och unga det stöd 
och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och 
jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. .......................................8

2.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, med 
bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt liv. Alla 
medborgare ska bemötas med respekt och ha tillgång till stöd, god vård 
och omsorg ........................................................................................................8

2.4 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat 
där medborgarna inspireras och stimulera till entreprenörskap och där 
näringsliv, föreningsliv, och offentliga verksamheter arbetar 
tillsammans. .......................................................................................................9

3 Verksamhetsrapport
.........................................................................................................................10

3.1 Kommunstyrelsen ............................................................................................10

3.2 Kultur- och bildningsnämnden.........................................................................11

3.3 Socialnämnden.................................................................................................12

3.4 Sydnärkes IT-nämnd.........................................................................................15

4 Ekonomiskt resultat
.........................................................................................................................17

4.1 Verksamheternas ekonomiska resultat ...........................................................19
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1 Inledning
Lekebergs kommun styrs av alliansen bestående av Centerpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet (18 mandat av 35 mandat). Posten 
som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av Centerpartiet 
som företräds av Wendla Thorstensson.

Lekebergs kommun var den 31 mars 7 661  invånare, vilket är 25 fler än vid årsskiftet. 
Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter.

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av desamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer, där de har egna nedbrutna mål och 
dessa har i denna rapport följt upp mot kommunfullmäktiges mål.

1.1 Mål

1.1.1 Måluppfyllelse
För 2017 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 25 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

 1 mål uppnås
 5 uppnås delvis
 0 uppnås inte

Det ger en måluppfyllelse på 0 %

1.1.2 Indikatorer
Av dom 25 beslutade indikatorerna bedöms 12 uppnås vilket ger en måluppfyllelse 
på 56 %.

Sida 121 of 579



4

1.2 Ekonomi
Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:18, daterad 2017-
04-27, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 10 487 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen blir därmed plus 1 800 tkr eftersom det budgeterade 
överskottet är beräknat till 8 687 tkr. Prognosen bygger på att kommunstyrelsens 
oförutsedda kostnader och statsbidragen från Migrationsverket som överfördes i 
bokslutet förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 1 040 tkr. Skatter 
och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 2 800 tkr, vilket har sin 
grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
inkomstutjämning). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att 
lämna ett överskott jämfört med budget om 500 tkr. Finansnettot förväntas redovisa 
ett mindre överskott om 40 tkr, vilket beror på högre ränta från Kommuninvest på 
insatskapital.
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2 MER-styrning
Under 2014 har kommunfullmäktige antagit en ny styrmodell för kommunen, MER-
styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen är öka 
fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet.

Styrningen i Lekebergs kommun utgår från kommunens långsiktiga vision samt vid 
varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den 
kommunala verksamheten.

Med hjälp av kommunfullmäktiges mål och de ekonomiska ramarna som fastställs i 
kommunens MER-plan (mål, ekonomi och resultat) styrs kommunen. I Lekebergs 
kommun är det målen som styr och ekonomin ett medel för att uppnå målen.

Lekebergs kommuns styrmodell bygger på fyra olika nivåer. De fyra nivåerna är 
vision, kommunfullmäktiges mål och indikatorer, nämndmål och aktiviteter.

Högsta nivån är visionen som pekar ut riktningen för kommunen och alla mål som 
kommunen sätter är i syfte att nå visionen. Visionen kompletteras med olika 
program, planer och policyer.

Kommunfullmäktiges mål antas i samband med kommunens MER-plan. 
Kommunfullmäktiges mål är övergripande och löper över flera år, tex en 
mandatperiod, med mindre revideringar. Kommunfullmäktige beslutar också om 
indikatorer med målvärden som sedan är grunden för uppföljningen. 
Kommunfullmäktiges mål ska bygga på kommunens vision och de policyer och 
program som kommunfullmäktige antagit.

Alla kommunens nämnder fattar beslut om sina nämndmål i samband med 
nämndens MER-plan. Alla nämndmål ska ha indikatorer som är mätbara, 
uppföljningsbara och helst jämförbara. Det ska finnas indikatorer som visar ett nu 
läge samt målvärde som ska uppnås kommande år, ett nämndmål kan ha flera 
indikatorer.

Varje nämnd följer upp sina nämndmål tre gånger om året, två gånger under 
pågående verksamhetsår och en gång verksamhetsberättelserna för respektive 
nämnd.

Bedömningen görs enligt principen nedan.

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Kommunfullmäktiges mål 
uppnås

 Mer än hälften av indikatorer prognostiserade uppnådda eller delvis 
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uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis
 Mer än hälften av indikatorer prognostiseras att inte uppnås eller saknar 

värde = Kommunfullmäktiges mål uppnås ej.
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2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 
ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 
tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andel av medborgarna 
som tar kontakt med 
kommunen via telefon 
får ett direkt svar på en 
enkel fråga

50% 50% 90%

Andel av medborgarna 
som skickar in en enkel 
fråga via e-post får svar 
inom två arbetsdagar

70% 70% 90%

Lekebergs 
kommun gör 
det enkelt för 
sina 
medborgare att 
bo i Lekeberg

Alla tre 
indikatorern
a nås bara 
delvis.

Nöjd-Region-Index 66% 66% 70%

Värde 
medarbetarundersökni
ngen (medel)

3,94 3,96 4

Sjukfrånvaro 7,8% 9,08% 7%

Invånarantal 7 695 7 700 fler än 
7 662

Färdigställda bostäder i 
småhus under året, 
antal/1000 inv.

4,6 4,6 3

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under 
året, antal/1000 inv.

0 2,2 2,2

IT-supportärenden 
som tar mer än dag

35% 40% 45%

Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram

6 984 tkr -1 
040 tkr

0 tkr

Kommunens 
ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en 
treårsperiod

4,75% 2,4% 2%

Årets investeringar och 
amorteringar 
finansieras av egna 
medel.

100% 100% 100%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt

sex 
indikatorer 
uppnås, två 
delvis och 
en inte alls.

Verksamhetens 
nettokostnad ska 
understiga 100 procent 
av skatter och bidrag.

Ja Ja Ja
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Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andelen förnybar 
energi

100% 100% 100%Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Samtliga 
målvärden 
nås

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Nej Ja Ja

2.2 Barn och unga - I Lekebergs kommun får alla barn och 
unga det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp 
under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla 
potential.

Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Elever i åk 3 som 
deltagit i alla delprov 
som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, 
Sv2 och MA

62% 62% Öka från 
75%

Elever i åk 6 med lägst 
betyg E för 
ämnesproven i SV, Sv2, 
EN och MA

96% 96% öka från 
97%

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen

öka från 
82,1%

Lekebergs 
kommun ger 
barn och unga 
möjligheter att 
utvecklas 
optimalt utifrån 
sina 
förutsättningar

Resultat för 
årskurs 9 
kommer i 
juni så 
underlag 
saknas på 
två av fyra 
indikatorer.

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

öka från 
93,1%

2.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, 
med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett 
aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 
tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Andel brukare som är 
ganska/mycket nöjda 
med sin hemtjänst

95% 95% 85%Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
trygg och god 
omsorg för alla 
utifrån behov

Socialnämn
den når två 
av tre 
indikatorer. 
Brukarnöjdh
eten ligger 
högt över 
uppsatta 
målvärden 

Andelen brukare på 
särskilt boende som är 
ganska/mycket nöjda 
med sitt särskilda 
boende

85,5% 86% 80%
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Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

trots en rad 
effektiviseri
ngar i 
verksamhet
en.

Bidragshushåll 
ekonomiskt bistånd, 
antal/1000 inv.

16 16 15

2.4 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 
entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 
verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmä
ktiges mål Kommentar Indikator Trend Nuvärde Prognos Målvärde

Företagens bedömning 
av kommunens service

81 81 72

Antalet sociala företag 0 0 1

Lekebergs 
kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar 
för företagande, 
socialt 
företagande och 
företagsetableri
ngar.

Två av tre 
målvärden 
nås. Inget 
socialt 
företag har 
startats och 
prognosen 
är 
densamma 
för 
resterande 
år.

Ranking av 
kommunens 
företagsklimat (svenskt 
näringsliv)

39 38 38
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3 Verksamhetsrapport

3.1 Kommunstyrelsen
 Administrativa avdelningen

Under första delen av 2017 har administrativa avdelningen förstärkts med en 
säkerhetsstrateg och en arkivarie har rekryterats tillsammans med Laxå kommun, där 
Lekebergs kommun är värdkommun.

Ett långsiktigt arbete med att förbättra innehållet på kommunens hemsida har dragit 
igång. Dels har befintlig material anpassats och förbättrats utifrån nya funktioner, det 
gäller bland annat för webbansökningar till språkintroduktion och simskolan, och dels 
har webborganisationen setts över och gjorts om. Två större områden har pekats ut 
för att få kommunikationsstöd under perioden. Det första området är vattenbristen 
som inledningsvis handlade om att få invånarna att spara på vatten och som senare 
utvecklades till ett bevattningsförbud.

Under inledningen av 2017 har kommunikatören även lagt tid på att förbättra och 
utveckla kommunens Facebooksida där kommunen nu även köper sponsrade inlägg 
för att sprida information om kommunen. Detta har visat sig mycket positivt, speciellt 
ifråga om annonsering för lediga tjänster och för evenemang som kommunen 
anordnar.

En översyn av funktionen är beslutad av Information Lekeberg och kommer 
genomföras under resterande delen av 2017. Syftet är att se över vilka förbättringar 
som kan göras för att förbättra servicen till medborgarna och även utreda om 
funktionens uppdrag kan utökas. Under januari-april hade kommunen 6 023 
inkommande samtal från externa aktörer och 1 174 från interna, i snitt 1800 samtal i 
månade.

En ny beredningsprocess har tagits fram för kommunstyrelsen på uppdrag av 
kommundirektören och kommer testas under våren och hösten.

I mars anställdes en säkerhetsstrateg som sen dess satt sig in i kommunens kris och 
beredskapsarbete. En frivillig resursgrupp (FRG) är under bildande och 
rekryteringsmöten har hållits med gott utfall. En större incident har inträffat under 
perioden, en IT-attack som drabbade flera kommuner i länet. Brister har efter 
utvädringen konstaterats kring framförallt den interna kommunikationen i Sydnärke.

Ekonomiavdelningen

Under perioden har avdelningen fortsatt arbetet med att ta fram en 
finansieringsmodell för Syd-IT och en resursfördelningsmodell som ska upprättas 
inom Socialnämnden. Nya projekt som påbörjats under första kvartalet är 
implementation av så kallade förladdade kort. Dessa kommer till en början att 
användas inom integrationsverksamheten, men i en förlängning även inom 
kommunens verksamheter för att komma ett steg närmare att minimera 
kontanthanteringen i Lekebergs kommun.

Personalavdelningen

Under 2017 har en ökad sjukfrånvaro konstaterats. Personalavdelningen har till 
uppgift att ge förvaltningarna stöd i kartläggningsarbetet med statistik samt med 
kunskaps- och metodstöd och en fördjupad analys av ohälsotalen sker under 
våren/sommaren för att stärka arbetet med att minska sjukfrånvaron. Under 2017 
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deltar kommunen ett utvecklingsprojekt i samverkan med Linnéuniversitetet och SKL. 
Projektet syftar till att förebygga stress och utmattning och att sjukfrånvaron därmed 
minskar.

I syfte att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare har kommunstyrelsen 
beslutat om att höja friskvårdsbidraget från 1.000 kr till 2.000 kr. Dessutom pågår 
utredningar om förutsättningar för möjlighet till enskilda pensionsavsättningar samt 
möjlighet att teckna avtal om personalbil.

Personalavdelningen har genomfört en kartläggning av arbetsmiljön inom Sydnärkes 
IT-förvaltning, som avrapporterats till medarbetarna samt förvaltningsledning.

Teknik- och serviceavdelningen

Tekniska staben arbetar med ett flertal stora infrastrukturprojekt, de flesta av dessa 
följer planen. Pågående projekt redovisas för allmänheten via kommunens hemsida 
som ständigt hålls aktuell, detta är något som efterfrågats av kommunmedborgare 
och andra intressenter.

Serviceenheten har i huvudsak kunnat lösa ålagda uppgifter. En 
organisationsförändring har genomförts under prognosperioden vilket innebär att 
ansvar och utförande av hjälpmedelsservice har flyttats till Socialförvaltningen.

Måltidsenheten växer, bland annat med en teamledare till Hidingeköket och en 
nyinrättad pooltjänst. Måltidsenheten har fokuserat extra på att minska matsvinnet.

Näringslivs- och utvecklingsenheten

Infrastruktursatsningar för ca 50 miljoner kronor (statliga och EU-medel primärt) 
planeras ske i Lekeberg närmaste två-tre åren i form av fiber- och 
bredbandsutbyggnad.

Under första kvartalet av 2017 har möten genomförts med aktörer som Lekebergs 
kommun sedan 2012 har avsiktsförklaring med, nämligen Telia och Skanova som 
nätägare. Marknadsaktören Fibergruppen sökte och beviljades 9,7 miljoner 2016 är 
också med i diskussionerna kring förnyad avsiktsförklaring. Fibergruppen som aktör 
har också lämnat in ansökan för 8 nya områden i Lekeberg.

NKI-resultatet för 2016 visar på rekordbra resultat för Lekeberg, nämligen 81 (av 100) 
en resa från 71 till 81 är anmärkningsvärt resultat. Detta gör att Lekeberg blir femma 
av 139 kommuner som deltar i studien som genomförs av SKL och SBA.

3.2 Kultur- och bildningsnämnden
Förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet pågår i kommunen och 
förvaltningen. Arbetet och prövandet inom kultur- och bildning under 2016 var det 
första helåret utifrån förändrat årshjul, struktur och arbetssätt. Som ett led i detta 
utformandes mötesplats mellan politiker och tjänstemän kring årsredovisning 2016 i 
februari.

Under hela perioden, kopplat till prognos 1, har löneöversynsarbetet för 2017 pågått. 
Kultur- och bildnings lönekriterier, som utformades 2016, justerades något inför årets 
översyn.

Numera sker löpande under året behov av rekryteringar och introduktion av 
nyanställda. Inom ledningsorganisationen har ett par nya medarbetare välkomnats i 
sina uppdrag och en rekrytering pågår i detta skede.
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Framförallt i inledningen av året upplevdes det mycket utmanande med tillgång och 
hantering utifrån vikariebehov vid korttids sjukfrånvaro i verksamheterna.

Under perioden har arbetet med kommande förändringar av skolskjutsar 
intensifierats. Planering, schemaläggning och informationsinsatser pågår.

Utbildning för all personal i brandskydd och HLR (hjärt-lungräddning) inom 
kommunen genomfördes under februari. Inom kultur- och bildning har ett samlat 
grepp tagits för omtag i arbetet med krishantering.

Lokaler på kort och lång sikt är ett ständigt pågående arbete. Under den här perioden 
så har det främst innefattat lösningar av lokaler för förskolan och yngre åldrar inom 
skolan i Fjugesta inför hösten, nybyggnationen av LärKan och projektet för ev. 
skolbyggnation i Fjugesta.

Återförandet av beslut utifrån den genomförda regelbundna tillsynen av 
Skolinspektionen skedde i februari och under tidsperioden därefter pågår 
bearbetning av åtgärder samt informationsspridning.

Mottagande och verksamhetsutformning för nyanlända utformas efterhand, mycket 
fokus har lagts på att kunna ge eleverna studiehandledning.

Sökande och redovisningar av statliga medel är numera också ett löpande arbete 
under året. Den här perioden innefattar det bl.a. mindre barngrupper i förskolan, 
samordnare nyanlända och just i det här skedet lärarlönelyft, fritidshems- och 
lågstadiesatsning.

Den långsiktiga gemensamma verksamhetsutvecklingsprocessen inom förskola och 
skola där all personal och nämndens politiker är delaktiga pågår löpande genom bl.a. 
de gemensamma nätverken.

3.3 Socialnämnden
Den 20 januari 2017 fastställde SKLs styrelse rekommendationen för arbete med 
ökad kvalitet i särskilt boende med fokus på natten. Rekommendationen resulterade 
i ett tillägg i socialtjänstförordningen och ett uppdrag till SKL att utarbeta en 
rekommendation till landets kommuner, vilken SON har antagit 3 april. Under 2017 
kommer fokus vara att sprida rekommendationen, bland annat genom regionala 
workshops samt utforska konsekvenser för förvaltning och nämnd.

Förvaltningen utforskar i samarbete med regionen konsekvenserna av beslut om ny 
lag from 1 januari 2018 gällande Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, för respektive huvudman. Lagen ersätter nuvarande betalningsansvarslag. 
Arbete pågår för att redan nu förbereda huvudmännen för att:

 korta ledtiderna mellan vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna 
hemmet eller i särskilt boende.

 så långt möjligt undvika onödig vistelse på sjukhus.
 - om andra/nya arbetsformer kan vara ett sätt.

Planeringstiden för hemtagning av en patient kommer kortas till 3 veckodagar till 
skillnad från idag fem vardagar.

Förvaltningsövergripande

Verksamhetsuppföljning har skett månadsvis gällande Brukare med mycket insatser, 
uppföljning av fattade och verkställda beslut, ekonomisk uppföljning av beslut samt 
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sjukfrånvaro per enhet. Till och med april har hemtjänsten haft snitt sex brukar med 
100 - mer än 125 tim. Kostnadsmässig skulle det innebära en lägre kostnad om dessa 
brukare erbjöds plats i särskilt boende. Hittills har samtliga biståndsbeslut kunna 
verkställas inom tre månader.

En upphandling av hem för vård och boende, HVB,  inklusive stödboende har 
påbörjats och beräknas avslutas under början av juni.

Sjukfrånvaro

Arbetet med att öka frisktalen i förvaltningen fortsätter. Under första kvartalet har 
sjukfrånvaron varit hög till viss del beroende på influensautbrott. Det finns ett antal 
medarbetare som är långtidssjukskrivna där samarbetet med kommunens 
rehabsamordnare fortlöper. Kommunen har deltagit i ett forskningsprojekt gällande 
stress i samarbete med Linnéuniversitetet. Målet är att identifiera personer som 
riskerar att hamna i stressrelaterad sjukskrivning. De medarbetare som identifieras 
inom riskgruppen erbjuds att på arbetstid delta i samtalsgrupper där de får verktyg 
för att lättare kunna hantera sin situation.

Förvaltningen har tagit fram och beslutat förvaltningsövergripande aktiviteter för att 
sänka sjukfrånvaron.

Kompetensutveckling

Samtlig medarbetare har under februari  genomgått utbildning i brand och hjärt-, och 
lungräddning (HLR). Utbildningen genomfördes tillsammans med Nerikes Brandkår. 
Till hösten planeras en webbutbildning i palliativ vård för samtliga medarbetare i 
förvaltningen.

Ett antal medarbetare i  de särskilda boendena har under våren utbildats i 
livsmedelshygien. Dessa medarbetare ska ha ett extra ansvar att tillsammans med 
sina kollegor uppdatera rutinerna gällande livsmedelshygien på enheterna.

Lindens medarbetare kommer under 2017  genomgå en internutbildning för 
Lyftkörkort och förflyttningsteknik som arbetsterapeuterna i förvaltningen genomför.

Under maj månad kommer en utbildning att genomföras för IFOs samtliga 
medarbetare i ämnet handläggning och dokumentation. Missbrukshandläggarna 
utbildas under maj i en evidensbaserad bedömningsmetod inom ämnet 
våldsutsatthet.

De flesta av personalen på Kastanjen har genomgått utbildning i ASPI, som höjer 
kompetens kring arbetet med personer med Aspeberger. På gruppbostaden har 
personalen fått handledning för att lättare kunna hantera arbetet med utåtagerande 
brukare. Två personal har gått handledarutbildning genom Vård och omsorgs College. 
Socialpsykiatrins personal har deltagit i kortare föreläsningar inom olika 
ämnesområden.

Personalförsörjning

Rekryteringsläget för socialsekreterare är fortsatt mycket svårt, två tjänster är 
fortfarande vakanta. Två teamledare har rekryterats och de börjar sin tjänstgöring i 
slutet av juni.

Rekryteringsläget för sjuksköterskor är också fortsatt bekymmersamt.

Verksamhet Särskilda boenden
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Boendena har under första kvartalet haft en hög beläggning på både korttidsplatser 
och permanenta platser. Stundtals har behovet av korttidsplatser varit så högt att 
lägenheter för permanent boende har fått användas till korttidsvård för att undvika 
betalningsansvar gentemot Region Örebro. Fram tills idag har äldreomsorgen helt 
lyckats undvika betalningsansvar. Stundtals har verksamheterna tvingats 
dubbelbelägga korttidsplatser med två brukare per rum, vilket har medfört en ökad 
belastning på omvårdnadspersonalen.

Kön till permanent boende har fluktuerat under kvartalet och i mitten av april så 
väntar fem personer på verkställighet.

Verksamhet hemtjänst

I slutet av maj ska Lifecare mobil hemtjänst komma igång. Det innebär att 
hemtjänstens medarbetare får tillgång till sina arbetslistor i mobiltelefonerna och 
dessutom kommer förvaltningen att kunna ta fram rapporter på utförd tid hemma 
hos brukarna.

Antal medarbetare som hemtjänstbrukarna träffat under 14 dagar är 15 st. Vid 
mätning mellan 170306 - 170319 var snittet 15 personalkontakter per brukare. 6 
brukare hade mellan 104 och 190 besök under perioden.

Antalet hemtjänsttimmar är i stort sett samma som i december 2016, då det var 3054 
timmar och i mars 2017 var det 3060 timmar. Hemtjänsten har flera brukare med 
många insatser och dubbelbemanningar.

Verksamhet Hälso- och sjukvård samt nattenhet

Antal aktiva patienter hos sjuksköterskorna i hemvården är 76 i dagsläget.

Antal aktiva patienter hos arbetsterapeuterna i hemvården är 47 i dagsläget.

Sjuksköterskesituationen - tre sköterskor slutar innan sommaren och en ny har 
börjat. En sjuksköterska är föräldraledig fram till september. Rekrytering pågår. 
Under sommaren kommer två sjuksköterskor från bemanningsföretag att täcka upp 
en del, vid sidan av egna timvikarier. Några sjuksköterskor har flyttat på en 
semestervecka där det ser problematiskt ut och kommer att erhålla ersättning för 
det.

I dagsläget finns tre tillsynskameror i drift. Tillsynsbeslut som är kopplat till någon 
åtgärd utesluter användning av kamera.

Vaktmästaren/hjälpmedelstekniker har flyttat från enheten Teknik- och service till 
enheten HSL/natt.

Verksamhet LSS

På Kastanjen finns 16 lägenheter med särskild service. Samtliga är uthyrda och det 
finns ingen kö. Ett arbetet pågår tillsammans med Lebo kring boendekarriär, ett möte 
med biståndshandläggarna har ägt rum och arbetet fortlöper. Inom daglig 
verksamhet finns ett högt tryck på verkställande av beslut. Behovet av aktivitet är 
stort, där arbete pågår att se över nya dagliga verksamheter, som inte huserar på 
Kastanjen. För tillfället är det 45 personer som är beviljade daglig verksamhet, varav 
25 personer har daglig verksamhet i kommunens regi.

På gruppbostaden pågår arbetet med att planera inför inflyttningen till den nya 
gruppbostaden. Individuella flyttplaner upprättas av personalen tillsammans med 
brukare, anhöriga och gode män. Antalet boendeplatser är 8 och just nu finns ett 
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förhandsbesked för ytterligare en brukare. Tillskapandet av två nya flygelbyggnader 
med fyra lägenheter skapar förutsättningar att möta den ökade efterfrågan gällande 
LSS-boendeplatser. Inflyttning är planerad till vecka 28.

Socialpsykiatrins boendestödjare utför beviljade insatser till ett 40 tal brukare. 
Handledarna har ansvar för den öppna verksamheten som är handledd av dem 2 d/v. 
Arbetsanpassaren deltar i ett samverkansprojekt tillsammans med KUB och AMI i ett 
coachingteam som finns i socialpsykiatrins lokaler på Kastanjen 3 d/v.

LSS verksamheterna jobbar med delaktighet kring matval för att stimulera till 
hälsosam kost och brukarna på Kastanjen har enskilda samtal med en 
hälsosamordnare. Individuell planering av veckoaktiviter planeras tillsammans med 
varje brukare. På gruppbostaden och på Kastanjen genomförs även gemensamma 
aktiviteter tillsammans i grupp.

Verksamhet Individ och familj

Verksamheten har under första kvartalet präglats av att tidigare enhetschef 
avslutade sin tjänst och tjänsten bemannades på konsultbasis tom mitten av april 
2017.

Belastningen på enheten är hög både gällande biståndshandläggare och 
socialsekreterare. Enhetschefen genomför under april/ maj månad enskilda samtal 
med samtliga medarbetare för att få en samlad bild av verksamheten och för att lära 
känna sina medarbetare.

Ett samarbete kring integrationsfrågan har startas, arbetet leds av AMI och 
representanter från IFO, KUB deltar.

Under maj månad har verksamheten granskats gällande behandlingsinsatser inom 
öppenvården, granskningen utfördes av Inspektionen för vård och omsorg, 
förvaltningen avvaktar fortfarande resultatet.

3.4 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-förvaltning har under året fortsatt att jobba med aktiviteter för att 
skapa en ännu mer servicevänlig förvaltning för samtliga ingående 
medlemskommuner.

Sydnärkes IT-förvaltnings största utmaning ligger i att drifta de fyra befintliga 
miljöerna i respektive kommun samt att parallellt implementera de stora projekt som 
leder fram till att harmonisera fyra kommuners datacenter till en miljö. Förvaltningen 
måste också säkerställa att det finns rätt resurser med rätt kompetenser och att 
samtidigt leverera högsta kvalitet på IT-tjänsterna i såväl ny som i gammal miljö.

Viktiga händelser under året, så här långt, har bl.a. varit att man initierat i stort sett 
samtliga projekt som fått avvakta de stora systeminföranden som skedde i slutet på 
förra året. Dessa är exempelvis införande av gemensamt AD för behörighetskontroll i 
samtliga fyra kommuner, uppsättning av ny gemensam mailstruktur för samtliga 
kommuner. Denna med möjlighet att senare dessutom koppla på funktioner såsom, 
chatt, video och telefoni. Ny gemensam klientplattform med stöd för modern 
arkitektur och enklare support och underhåll är tyvärr framflyttad till efter semester.

Andra delar som är under införande är ny självserviceportal till befintligt 
ärendehanteringssystem. Denna har gott stöd för de processer och rutiner (ITSM) 
som är kravet vid övergång till bl.a. ny finansieringsmodell med tillhörande 
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tjänstekatalog och gemensam förvaltningsmodell.

En del inom Sydnärkes IT-förvaltning är Drift och Förvaltningsgrupperingen. Denna 
grupps primära åtagande är att se till att bakomliggande infrastruktur och 
systemplattformar driftas och förvaltas på ett strukturerat sätt.

Förutom den normala driften av bl.a. servrar, nätverk och kommunikation har 
gruppen arbetat med att anpassa IT-infrastrukturen i respektive medlemskommun 
för att kunna administreras effektivt från våra lokaler i Fjugesta. Detta arbete 
kommer fortsätta under hela året.

Arbetet med att fortsätta bygga vidare på den nya målmiljön, gemensam för alla fyra 
kommunerna, pågår också och förhoppningen är att få över majoriteten av kritiska 
verksamhetssystem i denna under året.

Sydnärkes IT-förvaltning har fortsatt arbetet med att få en väl fungerande och 
enhetlig organisation vad det gäller användarnära tjänster. Förvaltningen har jobbat 
med flera åtgärder för snabbare handläggning av inkomna ärenden i Servicedesk. 
Bl.a. arbetar drift och förvaltning uteslutande med ärendekön en dag i veckan (kallas 
"Back2Track" inom förvaltningen).

Det pågår också ett arbete med att skapa enhetliga inköpsrutiner, samt 
gemensamma lösningar för tex hantering av mobila enheter. Verksamheten tittar 
också på hur man kan samordna inköp och drift, av system mellan kommunerna.

Ett antal stora projekt håller på att slutföras under första halvåret, såväl 
verksamhetsprojekt som IT-projekt. IT-projekten ligger till grund för all vidare 
utveckling.
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4 Ekonomiskt resultat
 

RESULTATRÄKNING BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE

Verksamhetens nettokostnad -426 266 -427 306 -1 040

Avskrivning -16 902 -16 902 0

Kapitalkostnad 19 757 19 757 0

Pensionsutbetalning -7 567 -7 567 0

Övrigt 4 402 4 402 0

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD

-426 576 -427 616 -1 040

Skatter och bidrag 434 753 437 553 2 800

Finansiella intäkter 1 000 1 140 140

Finansiella kostnader -490 -590 -100

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER

8 687 10 487 1 800

Extraordinära intäkter 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0

ÅRETS RESULTAT 8 687 10 487 1 800

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2017. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. april månad. Prognosen 
innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 17:18, daterad 2017-
04-27, är grunden i finansieringsbedömningen.

Resultaträkningen visar på ett positivt resultat om 10 487 tkr totalt för kommunen 
och budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 1 800 tkr eftersom det 
budgeterade överskottet är beräknat till 8 687 tkr. Prognosen bygger på att 
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader och statsbidragen från Migrationsverket 
som överfördes i bokslutet förbrukas.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 1 040 tkr.

Avskrivningar, kapitalkostnad och pensionsutbetalningarna förväntas hålla budget.

Posten ”Övrigt” prognostiseras också att hålla budget, men troligen blir kommunens 
arbetsgivaravgifter lägre än budgeterat. Däremot kommer kommunen att köpa aktier 
både i Vätternvatten och Inera, vilket om erforderliga beslut fattas, kommer att 
påverka finansförvaltningen med ca 850 tkr.

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget på 2 800 tkr, vilket har 
sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (allmän kommunalskatt och 
inkomstutjämning). Även den kommunala fastighetsavgiften prognostiseras att 
lämna ett överskott jämfört med budget om 500 tkr. Finansnettot förväntas redovisa 
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ett mindre överskott om 40 tkr, vilket beror på högre ränta från Kommuninvest på 
insatskapital.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskuldens förändring för året ingår i nämndernas prognos eftersom 
förväntad förändring är budgeterad inom respektive nämnds verksamhet.

Avskrivning/kapitalkostnad

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas klaras inom 
budgetram. Osäkerhetsfaktorer vid investeringar är vad som köps och vilken 
avskrivningstid som gäller. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten bygger på 
kända och förväntade investeringar.

Pensionsutbetalning

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer med budgeten som 
grundas på KPA pensionsredovisning. Kommunen har inga anställda med 
visstidspensioner och inte heller placeringar avseende pensionsmedel.

Finansnetto

Finansnettot förväntas redovisa ett mindre överskott om 40 tkr, vilket beror på högre 
ränta från Kommuninvest på insatskapital. Borgensavgiften ingår också i 
finansnettoredovisningen. I dagsläget finns inga förväntningar på upptagande av nya 
lån, inte heller utnyttjande av kommunens checkkredit. Lekebergs kommunala 
Holding AB kommer däremot att externt upphandla lån avseende nybyggnationer.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 59 304 tkr och under åren 1995-2016 har 
kommunen investerat för 349 699 tkr, viket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 15 895 tkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om 23 700 tkr 
inte kommer att genomföras i år, utan projekten löper över till 2018. De projekt som 
löper över året är bland annat infrastruktur gällande Fjugesta södra, anslutningsväg 
Lanna-204 samt Örebrovatten. Totalt beräknas investeringsutgiften att bli 25 104 tkr, 
utan Sydnärkes IT-nämnds investeringar.

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften.

Investeringar som genomförts under perioden är främst inom infrastruktur såsom 
gator och vägar samt VA. Bland annat Kvistbro omvandlingsområde, 
avloppsreningsverk i Fjugesta, inledande investering i Örebro vatten och IT-
investeringar.

Likviditet och lån

Kommunens likviditet har varit god under perioden. Kommunen har haft i genomsnitt 
86 mkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. Kommunen har inga 
placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. Kommunen har ingen 
långfristig låneskuld, men däremot hade kommunens fastighetsbolag 469 992 tkr i 
lån per 31 december 2016.

Avstämning mot balanskrav

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till + 10 487 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
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dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Under 
perioden finns inga bokförda reavinster, så detta innebär att om prognosen infrias 
uppfyller kommunen balanskravet.

BALANSKRAVSUTREDNING (Tkr)

Prognostiserat helårsresultat 10 487

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning - 0

BALANSKRAVSRESULTAT 10 487

Finansiella mål

Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till en 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

 Helårsresultatet prognostiseras till ett överskott om 10 487 tkr. Om 
prognosen infrias kommer målet att uppnås med god marginal och uppgå till 
1,86%. Resultatet för året prognostiseras till 2,4% av skatter och bidrag.

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel. 

 Detta finansiella mål förväntas att uppnås.

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.

 Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 97,7 procent per sista december, vilket innebär att målet 
förväntas att uppnås under året.

Detta innebär att alla tre finansiella mål förväntas att uppfyllas vid årsskiftet! 

4.1 Verksamheternas ekonomiska resultat
Belopp i tkr Budget Årsprognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 84 076 83 526 550

Kultur- och 
bildningsnämnden

193 134 194 054 -920

Socialnämnden 147 996 148 796 -800

VA-verksamheten 1 060 930 130

Sydnärkes IT-
nämnd

0 0 0

SUMMA 426 266 427 306 -1 040

Verksamhetens nettokostnad

Verksamheterna redovisar totalt ett prognostiserat budgetöverskridande om 
1 040 tkr.

4.1.1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott om 550 tkr, vilket till största 
delen beror på lägre kapitalkostnader (ca 800 tkr) än budgeterat. Investeringsprojekt 
som blivit fördröjda är infrastruktur södra Fjugesta, anslutningsväg mellan Lanna och 
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väg 204. Något högre personalkostnader finns på teknik- och serviceavdelningen 
kopplade till chefsbyte, ca 240 tkr. Ekonomiavdelningen aviserar ett mindre överskott 
om 90 tkr, vilket är hänförligt till en återbetalning från Sydnärkes byggnadsnämnd 
avseende 2016 års resultat. Personalavdelningen prognostiserar ett underskott om 
ca 100 tkr, vilket beror på ökad kostnad för Sydnärkes löneenhet och en ökad 
kostnad gällande kommunens företagshälsovård.

Prognosen förutsätter att kommunstyrelsens oförutsedda medel förbrukas under 
året.

Kommunledningen, administrativa avdelningen, näringsliv- och 
utvecklingsavdelningen beräknar att kunna hålla budgetram.

4.1.2 Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 920 tkr. 
Kostnader för interkommunala ersättningar samt skolskjuts som är placerade under 
gemensam verksamhet beräknas ge ett underskott om 600 tkr. Det totala 
underskottet för gemensam verksamhet beräknas bli 380 tkr och beror på ett flertal 
vakanser inom ledningsadministrationen på grund av chefsbyten.

Grundskolan prognostiserar ett underskott om 150 tkr och beror på att fritids i 
Hidinge har en högre personalbemanning på grund av ett ökat resursbehov. 
Prognosen för gymnasieskolan beräknas till ett underskott om 250 tkr och beror på 
köp av utbildningsplatser.

Förskoleverksamheten, vuxenutbildningen beräknar att hålla budgetram.

Kultur- och fritidsavdelningen prognostiserar ett underskott om 140 tkr. Detta utifrån 
en prognos över oplanerade händelser såsom ökade kostnader för tillsyn och skötsel 
av badplatser.

Det finns ett antal osäkerheter i prognosen och det är bland annat förskolans 
prognos och det beräknade ökade barnantalet i Fjugesta och Lanna samt uppstart av 
en fristående förskola i Lanna. Dessutom är behovet av språklärare i klasserna 7-9, 
trånga lokaler på Tulpanens skola samt nya busslinjer i Mullhyttan också 
osäkerhetsfaktorer.

4.1.3 Socialnämnden
Socialnämnden prognostiserar ett budgetunderskott om 800 tkr. Detta beror till 
största delen på ett nytillkommet ärende inom LSS boende, bostadsanpassning samt 
placeringar inom institutionsvård för vuxna.

Bostadsanpassningen beräknas ge ett underskott om ca 1 mkr. Trygghetslarm och 
matjänst beräknas också generera underskott för året. Antalet matlådor som 
levereras har fördubblats. Trots allt detta, så beräknas det totalt sett att bli ett 
överskott inom den gemensamma administrationen, då reserven för oförutsett på 
1 300 tkr använts för att täcka upp underskott. Vakanta tjänster såsom 
enhetschefstjänst, MAS och verksamhetsutvecklare bidrar också till att täcka upp 
underskottet.

Särskilda boendena prognostiserar ett överskott om 500 tkr som beror på att 
intäkterna gällande hyra, mat och omvårdnad är högre än beräknat på grund av den 
höga beläggningen av platser.

Hemtjänsten prognostiserar ett nollresultat för året.
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Vuxenplaceringar på institution har blivit fler än beräknat och inhyrda 
socialsekreterare måste täcka upp bristen på detsamma. En inhyrd socialsekreterare 
kostar kommunen 25 tkr per vecka. Detta tillsammans gör att det prognostiseras ett 
underskott motsvarande 1 300 tkr.

Det finns även inom Socialnämnden ett antal osäkerhetsfaktorer och det är bland 
annat nattenheten som beräknar ett nollresultat, men där sommarplaneringen för 
sjuksköterskor inte är klar ännu och dessutom är det ovisst hur vikariekostnaderna 
kommer att räcka, då semesteruttaget varit stort i början av året. Förhoppningsvis 
löser det sig och jämnar ut sig under sommaren och hösten.

4.1.4 VA-verksamheten
VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett budgetöverskott om 130 tkr. 
Överskottet beror på att investeringen gällande Örebrovatten beräknas bli fördröjd 
och således inte heller genererar kapitalkostnader motsvarande budgeterad nivå.

4.1.5 Sydnärkes IT-nämnd
Sydnärkes IT-nämnd prognostiserar ett resultat i nivå med budgeterad ram.
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)
Henrik Hult (Ordförande Socialnämnden)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)

Sida 1 of 4Sida 140 of 579



Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§107 - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017 (KS 17-
329)
Ärendebeskrivning
Kommunens prognosrapport 1 innehåller en beskrivning och sammanfattning över utfallet för mål 
och ekonomi januari-april 2017. En sammanfattning över dom viktigaste händelserna, uppföljning 
och prognos för kommunens mål samt nuläge och prognos för ekonomin. Totalt sett ser prognosen 
för kommunfullmäktiges mål 2017 ut som följer:

• 0 mål uppnås (mot 1 i prognos 1)
• 6 uppnås delvis (mot 5 i prognos 1)
• 0 uppnås inte (mot 0 i prognos 1) Det ger en måluppfyllelse på 0 % Kommunens prognosrapport 1, 
redovisar en helårsprognos som förväntas ge ett positivt resultat om 10 487 tkr, vilket innebär ett 
budgetöverskott om 1 800 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat till 8 687 tkr. 
Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetunderskott om 1 040 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Håkan Söderman (C) yrkar på att kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att verka för en budget i 
balans.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun

2. uppdrar till nämnderna att verka för en budget i balans
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Prognos 1 Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-329-1)
 Prognosrapport 1 2017 för Lekebergs kommun - (45990)
 §89 KSAU Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017 - (KS 17-329-2)

Expedieras till 
Socialnämnden

Kultur- och bildningsnämnden
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §89

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur

§89 - Prognosrapport 1 för Lekebergs kommun 2017 (KS 17-329)
Ärendebeskrivning
Handlingar kommer att tillkomma till kommunstyrelsens sammanträde.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Protokoll 2017-05-23

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §42

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-23

Datum för överklagan 2017-05-24 till och med 2017-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur

§42 - Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden (SON 17-150)
Ärendebeskrivning
Prognos 1-2017 för Socialnämnden redovisar händelser i verksamheterna och målarbetet fram till 30 
april 2017 och en ekonomisk prognos för helåret. Nämnden prognostiserar ett underskott på – 
800 000 kr för helåret.

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.

Arbetsutskottets beslut
Överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Yrkande på nämnden
Henrik Hult (C) yrkar att nämnden godkänner prognosrapport 1-2017 samt ger förvaltningschefen i 
uppdrag att till nästa nämnd i augusti presentera en budget i balans.

Nämnden ställer sig bakom Henrik Hults yrkande.

 

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner nämndens prognosrapport 1- 2017.
2. Ger förvaltningschefen i uppdrag att till nästa nämnd i augusti presentera en budget i balans.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 1-2017 för Socialnämnden - (45224)
 Prognosrapport 1 - 2017 Socialnämnden - (45538)
 §104 SONAU Socialnämndens prognosrapport 1 – 2017 - (SON 17-150-1)

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
Anneli Carlsson, förvaltningschef
Förvaltningen
Sandra Magnusson, ekonom
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Dnr: KS 16-750

Tjänsteskrivelse – Regler för borgerliga vigslar, 
begravningar och namngivningar 
   

1 Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I 
Lekebergs kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare., 
två för namngivningar och två för borgliga begravningar.

Det finns inga beslutade regler kring dessa förrättningar. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och föreslår att förrättningarna 
blir gratis för kommunmedborgare. Detta både för att ge en bra service till 
medborgarna och för att minska den administration som i dagsläget är kring de 
borgliga förrättningarna.   

2 Bakgrund
2.1 Vigsel
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I 
Lekebergs kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare.

Det finns inga beslutade regler kring vigslar. Antalet vigslar är ca 15 stycken per år (år 
2014: 21, 2013: 15, 2012:12, 2011: 8, 2010: 17). 

En borgerlig vigselförrättare har rätt till ersättning med 110 kronor från Länsstyrelsen 
för varje vigsel som förrättats. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en 
vigsel utgör ersättningen 30 kronor för varje vigsel utöver den första. Ersättningen 
betalas ut av Länsstyrelsen efter ansökan från vigselförrättaren. Utöver detta framgår 
det i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun (dnr: KS 14-
218) att arvode ska betalas ut från kommunen till borgerliga förrättare vid 
förrättningar, det ger dock inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ett förordnande som borgerlig vigselförrättare ses som ett hedersuppdrag och en 
vigselförrättare har ingen rätt att ta ut en avgift av brudparet. De förberedelser och 
efterarbete som vigselförrättaren behöver göra inför och efter vigseln tillhör 
uppdraget att förrätta vigsel. 

Det är Lekebergs kommun som sköter all administration runt borgerliga vigslar och 
kommunen står för materialkostnad, som till exempel papper och stämplar. 
Lekebergs kommun har som praxis att fakturera brudparen 300 kronor per vigsel, 
samma avgift gäller för brudpar boendes inom och utanför kommunens gränser. 

2.1.1 Omvärldsbevakning
I Laxå kommun, Hallsbergs kommun, Örebro kommun, Karlskoga kommun, Nora 
kommun, Askersunds kommun och Hällefors kommun är borgerlig vigsel kostnadsfri 
för alla. 

I Kumla kommun är vigseln kostnadsfri för brudpar bosatta inom kommunen, för 
övriga tar kommunen ut av avgift på 600 kronor. I Lindesbergs kommun är vigseln 
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Dnr: KS 16-750

kostnadsfri för brudpar bosatta inom kommunen, för övriga tar kommunen ut en 
avgift på 942 kronor. 

I Degerfors kommun är vigseln kostnadsfri om den sker i centrala Degerfors, om den 
sker utanför centralorten kan reseersättning tas ut från brudparet. I Ljusnarsbergs 
kommun är vigsel kostnadsfri för brudpar boende i kommunen, för övriga tillkommer 
en avgift för hyra av lokal och personal. 

2.2 Namngivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2007, efter en motion från Gunilla 
Pihlblad (S), att erbjuda borgerlig namngivning. I Lekebergs kommun finns för 
närvarande två personer utsedda som borgerliga namngivare.

För förrättning av borgerlig namngivning utgår arvode från kommunen enligt 
bestämmelserna i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Lekebergs kommun 
(KS 14-218), precis som vid vigselförrättning. Länsstyrelsen är inte inblandad i 
namngivningar till skillnad från borgerlig vigsel, det är kommunen som ensamma 
ansvarar för detta. 

Någon administration runt namngivning finns inte i dagsläget. Något liknande 
protokoll som ges vid vigsel delas inte ut vid namngivning. Den enda administration 
som genomförs är arvodesutbetalningar. 

2.3 Borglig begravning
Borgerlig begravning innebär en minnesstund utanför kyrkan eller annat samfund.

Det finns inga fastställda regler eller ritualer för den borgerliga begravningen. Den 
kan fritt utformas efter de anhörigas önskemål när det gäller lokal, musik, sång eller 
andra inslag. Det behöver inte heller vara en särskild begravningsförrättare som leder 
ceremonin.

Det är inte alla kommuner i Sverige som tillhandahåller borgerlig 
begravningsförrättare. Kommunfullmäktige har utsett två begravningsförrättare för 
mandatperioden 2014-2018.  

3 Analys
Om vigsel, namngivning och borgliga begravningar ska vara kostnadsfri är ett 
ställningstagande som måste göras utifrån vilken service kommunen vill erbjuda sina 
invånare. Kommunen kan även göra åtskillnad om ersättning ska debiteras för 
tillresta, eller utanför kommungränsen. 

Förvaltningen anser att borgerliga vigslar, namngivningar och anlitande av förrättare 
till borgliga begravningar ska vara kostnadsfria för kommuninvånare, men att övriga 
brudpar/vårdnadshavare/anhöriga får betala en avgift motsvarande det arvode 
kommunen betalar till förrättaren. 

Att göra vigsel gratis för brudpar boende i kommunen kommer inte att ge några 
större ekonomiska konsekvenser. Idag kostar en vigsel 300 kronor och det hålls ca 15 
vigslar per år. Att göra vigseln kostnadsfri för brudpar boende i kommunen kommer 
att leda till en ökad kostnad för kommunen på ca 4 500 kronor (räknat utifrån att alla 
15 vigslar per år är för brudpar boende i kommunen). Det kommer dock minska 
administrationen vilket leder till en effektivisering för kommunen.    
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Dnr: KS 16-750

Att göra borgerlig namngivning gratis för vårdnadshavare boende i kommunen 
kommer inte heller att ge några större ekonomiska konsekvenser, detta eftersom det 
endast sker ett fåtal borgerliga namngivningar per år. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Borgerlig vigsel, namngivning och anlitande av kommunal förrättare till begravning 
är kostnadsfri när en eller båda är medborgare i Lekebergs kommun och 
förrättningen äger rum inom kommunens gränser. 
2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift 
motsvarande arvodet för förrättaren 
3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

LEKEBERGS KOMMUN

 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§104 - Regler för borgerliga vigslar, begravningar och 
namngivningar (KS 16-750)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lekebergs 
kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare., två för namngivningar och 
två för borgliga begravningar. Det finns inga beslutade regler kring dessa förrättningar. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och föreslår att förrättningarna blir gratis för 
kommunmedborgare. Detta både för att ge en bra service till medborgarna och för att minska den 
administration som i dagsläget är kring de borgliga förrättningarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och begravning är kostnadsfri när en eller båda är medborgare 
i Lekebergs kommun och förrättningen äger rum inom kommunens gränser.

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och begravning är kostnadsfri när en eller båda är medborgare 
i Lekebergs kommun och förrättningen äger rum inom kommunens gränser.
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Justerare signatur

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivselse - Regler för borliga vigslar, begravningar och namngivningar - (KS 16-750-1)
 §95 KSAU Regler för borgerliga vigslar, begravningar och namngivningar - (KS 16-750-2)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §95

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)

Sida 1 of 3Sida 158 of 579



Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Justerare signatur

§95 - Regler för borgerliga vigslar, begravningar och 
namngivningar (KS 16-750)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen förordnar borgerliga vigselförrättare på förslag av kommunstyrelsen. I Lekebergs 
kommun finns för närvarande tre personer utsedda som vigselförrättare., två för namngivningar och 
två för borgliga begravningar. Det finns inga beslutade regler kring dessa förrättningar. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och föreslår att förrättningarna blir gratis för 
kommunmedborgare. Detta både för att ge en bra service till medborgarna och för att minska den 
administration som i dagsläget är kring de borgliga förrättningarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. Borgerlig vigsel, namngivning och begravning är kostnadsfri när en eller båda är medborgare 
i Lekebergs kommun och förrättningen äger rum inom kommunens gränser.

2. För personer bosatta utanför kommunen tar Lekebergs kommun ut en avgift motsvarande 
arvodet för förrättaren

3. Reseersättning för förrättningar utanför kommunens gränser betalas av 
brudpar/vårdnadshavare/anhörig

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
ställningstagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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Dnr: KS 17-104

Tjänsteskrivelse - Renhållningsordning för Askersunds, 
Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner
   

Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning har varit ute på remiss från Sydnärkes 
kommunalförbund. Yttranden har inkommit från Askersunds kommun, Laxå 
kommun, Lekebergs kommun, Sydnärkes miljöförvaltning och Drift- och 
servicenämnden och Hallsbergs kommun. Lekebergs kommun angav i svar på 
remissen att kommunen ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning. 

Inkomna yttranden finns sammanställda i bilaga och sammanfattningsvis kan utläsas 
att förslaget till ny renhållningsordning bedöms vara tydlig med rimliga mål och 
åtgärder. Remissförslaget har utifrån inkomna synpunkter bearbetats och vissa 
ändringar har gjorts. Gjorda ändringar är inte av den betydelsen att inriktningen på 
avfallsarbetet eller omfattningen av detta väsentligen ändrats.

Direktionen beslutade vid sammanträde 2017-04-06 att godkänna 
renhållningsordningen samt föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Laxå 
och Lekeberg att anta denna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2017-2020 

Avfallsföreskrifter 

Inledning 

Lagrum 
 

Enligt Miljöbalken 15 kap, 41 §, ska alla kommu-

ner ha en renhållningsordning med en avfallsplan, 

samt föreskrifter för avfallshanteringen i kommu-

nen. 

 

Detta dokument utgör föreskrifter för avfallshan-

teringen inom Askersunds, Hallsbergs, Laxå och 

Lekebergs kommuner. Renhållningsordningen är, 

tillsammans med övrig lagstiftning det som styr 

avfallshanteringen i kommunen. 

 

Föreskrifter för avfallshantering anger de kom-

munala och lokala bestämmelserna om avfalls-

hantering. Föreskrifterna är ett verktyg för att 

styra avfallshanteringen och ger en rättslig grund 

i det dagliga arbetet med renhållningen. Före-

skrifterna beskriver vad de olika aktörerna har för 

ansvar samt vad alla fastighetsägare, verksam-

hetsutövare och avfallsinnehavare har för skyldig-

heter. 

 

1 
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RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2017-2020 

Avfallsföreskrifter 

2 

Tillämpliga föreskrifter 

 

1§ Tillsammans med den kommunala av-

fallsplanen 2017-2020, utgör dessa föreskrifter 

den kommunala renhållningsordningen. 

 

För kommunens avfallshantering gäller 

 Miljöbalken (1998:808) 

 Avfallsförordningen (2011:927) 

 Föreskrifter och förordningar om avfalls-

hantering utfärdade med stöd av miljö-

balken och andra författningar (bl.a. La-

gen om offentlig upphandling, Plan– och 

bygglagen) 

 Andra författningar och föreskrifter som 

berör avfallshantering. 

 Dessa föreskrifter om avfallshantering 

som består av detta dokument samt     

Bilaga A– Sorteringsanvisningar. 

 

 

Definitioner 

 

2§ Termer och begrepp som används i dessa 

föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt 

används följande begrepp med de betydelser 

som här anges. 

 

 Med hushållsavfall avses, i enlighet med 

15 kap. 2 § miljöbalken (1998:808), av-

fall som kommer från hushåll och där-

med jämförligt avfall från annan verk-

samhet. 

 Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2004:4) om hantering av brännbart avfall 

och organiskt avfall, hushållsavfall som 

är så tungt eller skrymmande, eller har 

egenskaper som gör, att det inte är lämp-

ligt att samla in i säck eller kärl. 

 Med fastighetsägare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 

(1979:1152) ska anses som fastighetsä-

gare. 

 Med nyttjanderättshavare avses den som, 

utan att omfattas av fastighetsägarbe-

greppet, har rätt att bruka eller nyttja fas-

tighet, t.ex. vid arrendeavtal. 

 Med den renhållningsansvariga nämnden 

avses Sydnärkes kommunalförbunds di-

rektion som ansvarar för  avfallshante-

ringen i kommunen. 

 Med renhållaren avses Sydnärkes kom-

munalförbund (förbundet), alt. den entre-

prenör som förbundet anlitat för att utföra 

hämtning och tömning av avfall. 

 Med avfallstaxa avses de avgifter som är 

fastställda av resp. medlemskommuns 

kommunfullmäktige med stöd av 27 kap. 

4-6 §§ miljöbalken (1998:808), som täck-

er kostnaderna för det avfall som omfattas 

av det kommunala renhållningsansvaret. 

 Med behållare avses till exempel säck, 

kärl av plast, djupbehållare (Molok) eller 

någon annan anordning för uppsamling av 

hushållsavfall. 

 Med förbundet, avses Sydnärkes kom-

munalförbund. 
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Ansvar för renhållning, information 

och tillsyn 
 

 

3§ Den renhållningsansvariga nämnden, 

(Sydnärkes kommunalförbunds direktion), har 

ansvar för insamling, transport, behandling i 

form av återvinning och bortskaffande samt 

planering för det avfall som uppstår i kommu-

nen och som omfattas av det kommunala ren-

hållningsansvaret. Särskilt ansvar gäller för det 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall, att 

det samlas in och transporteras till en behand-

lingsanläggning. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kom-

munens ansvar utförs av renhållaren. 

 

4§ Tillsynen över avfallshanteringen enligt 

15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter 

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av  

miljönämnd. 

 

5§ Den renhållningsansvariga nämnden in-

formerar hushållen om vilka insamlingssystem 

för förpackningar och för avfall från elektriska 

och elektroniska produkter som är tillgängliga 

i kommunen. 

 

6§ Fastighetsägare och nyttjanderättshavare 

är skyldig att, i behövlig omfattning, informera 

den eller de som bor i, eller är verksamma i, 

fastigheten om gällande regler för avfallshan-

tering. 

 

7§ Avfallsinnehavaren, såsom enskilda per-

soner, fastighetsägare och nyttjanderättsinne-

havare, har ett ansvar för att hantera sitt avfall, 

så att risk för skada eller olägenhet för männi-

skors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

 
 

 

 

 

Fastighetsägares och nyttjanderätts-

innehavares ansvar för betalning och 

abonnemang 
 

8§ Fastighetsägaren och nyttjanderättsinne-

havaren har en skyldighet att teckna ett renhåll-

ningsabonnemang för respektive avfallsslag när 

de förekommer i fastigheten. Det gäller biolo-

giskt behandlingsbart avfall och restavfall, la-

trin, tömning av enskilda avlopp eller fettavskil-

jare samt hämtning av frityroljor och annat mat-

lagningsfett från verksamheter. 

 

9§ Avgift ska betalas för den insamling, 

transport, återvinning och bortskaffande av av-

fall som utförs genom kommunalförbundets 

försorg och i enlighet med avfallstaxan som 

kommunfullmäktige har fastställt med stöd av 

27 kap. 4-6 §§ miljöbalken. 

 

Även den som, av miljönämnd, är befriad från 

sophämtning vid fastigheten, har skyldighet att 

betala s.k. grundavgift för dels möjlighet att 

lämna avfall på återvinningscentraler i förbun-

det, dels möjlighet att nyttja ”Röda slingan” 

dvs. den mobila insamlingen av farligt avfall. 
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Sortering av avfall 

 

10§ Fastighetsägare eller nyttjanderättsha-

vare ska sortera ut följande avfallsslag när de 

förekommer i hushållet och hålla det skilt från 

annat avfall. 

 

 Matavfall 

 Kärlavfall—restavfall 

 Farligt avfall 

 Läkemedel samt riskavfall och smittfö-

rande avfall, inklusive stickande och skä-

rande avfall 

 Asbest, gasol och brandsläckare 

 Batterier. Löstagbara batterier ska tas ur 

produkten. Är batterierna inbyggda i pro-

dukten behandlas den som elavfall 

 El– och elektronikavfall, glödlampor 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Döda sällskapsdjur och avfall från hus-

behovsjakt 

 Icke brännbart hushållsavfall 

 Träavfall 

 Kläder och textilier 

 Däck, bilar/bildelar 

 Förpackningar och tidningar/returpapper 

 Bygg– och rivningsavfall 

 Spillfett och slam från fettavskiljare 

 Frityroljor och annat matlagningsfett 

 Slam, urin och förbrukade fosforfilter 

från enskilda avlopp 

 Latrin 

 

De olika avfallsslagen definieras och beskrivs 

närmare i Bilaga A—Sorteringsanvisningar. 

 

11§ Fastighetsägare ska säkerställa möjlig-

heter att sortera ut och hålla åtskilda de avfalls-

fraktioner som enligt dessa föreskrifter ska 

överlämnas till förbundet för borttransport. 

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 
 

12§ Hushållsavfall under den renhållningsan-

svariga nämndens ansvar ska lämnas till förbun-

det om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i 

bilaga A till dessa föreskrifter. 

 

Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning 

vid fastigheten eller kan lämnas på plats som an-

visas i bilaga A. Det utsorterade avfallet ska 

transporteras bort från fastigheten så ofta att olä-

genhet för människors hälsa och miljön inte upp-

står. 

 

 

Emballering av hushållsavfall, fyllnads-

grad och vikt 
 

13§ I behållare och utrymme för avfall får 

endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd. Avfallet ska vara 

väl emballerat i tillslutna påsar försluten med 

dubbelknut så att optisk sortering kan ske. Avfall 

ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljö-

problem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

 

14§ Farligt avfall ska vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll när det lämnas på plats som 

anvisats av den förbundet. 

 

15§ Grovavfall som hämtas separat ska om 

det är möjligt buntas eller förpackas i lämpligt 

emballage. Grovavfallet ska förses med märkning 

som klargör att det är fråga om grovavfall. 

 

16§ Latrinbehållare ska förslutas av fastig-

hetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Förbundet 

hämtar endast förslutna latrinbehållare. 

 

 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Sida 169 of 579



RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2017-2020 

Avfallsföreskrifter 

 5 

Emballering av hushållsavfall, fyll-

nadsgrad och vikt, forts. 

 

17§ Behållare får inte fyllas mer än att den 

lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 

tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta 

den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodo-

ses. För behållare som är för tung, överfull, 

eller som innehåller dåligt emballerat eller fel-

aktigt avfall kan hämtning utgå. Fastighetsäga-

ren eller nyttjanderättshavaren ansvarar då för 

att avfallet omfördelas eller emballeras enligt 

13§ till nästa hämtningstillfälle. 

 

 

Anskaffande, underhåll och skötsel 

av behållare och annan utrustning 
 

18§ I kommunen används följande behål-

lare och utrustning för uppsamling av olika 

avfallsslag. 

 

 Plastkärl i storlekarna: 140 l, 190 l, 240 l, 

370 l, 660 l. 

 Engångsspann med lock för latrin. 23 l.  

 Djupbehållare, s.k. molok 

 

19§ Emballage (gröna påsar) för matavfall 

tillhandahålls av renhållaren. 

 

20§ Kärl ägs och tillhandahålls av förbun-

det. Fastighetsägare har ansvar för rengöring 

och tillsyn av kärl. Rengöring av kärl ska ske 

minst en gång per år. 

 

21§ Fastighetsägaren eller nyttjanderättsha-

varen ansvarar för att kärl står upprätta och 

inte orsakar hinder eller nedskräpning. 

 

22§ Andra behållare såsom säckhållare, 

latrinbehållare och slamtankar, anskaffas, in-

stalleras och underhålls av fastighetsägaren. 

Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar in- 

stallation och underhåll av övriga inom fastig- 

heten förekommande anordningar och utrym-

men för avfallshanteringen. Utrustning och ut-

rymmen ska vara utformade för sitt ändamål. 

 

Såväl behållare som de inom fastigheten före-

kommande anordningar och utrymmen för av-

fallshantering ska installeras och underhållas så 

att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och ris-

ken för olycksfall minimeras. 

 

Utformning och förläggning av enskilda av-

loppsanordningar prövas av  miljönämnd. 

 

23§ Behållare ska vara tillgängliga och ges 

service, i form av återkommande underhåll och 

tillsyn, för att förebygga driftavbrott och olä-

genhet, såsom buller, lukt och dylikt. Behållare 

ska vara uppställda, så att hantering med den 

utrustning som används i förbundets renhåll-

ningssystem, kan ske och att hämtningen under-

lättas. 

 

24§ Slamavskiljare med eller utan toalettan-

slutning, fettavskiljare, trekammarbrunnar,  

slutna tankar, minireningsverk ska vara lätt till-

gängliga för tömning. Lock eller manlucka ska 

kunna öppnas av en person och får inte vara 

övertäckt när tömning ska ske. Fastighetsägaren 

ansvarar för anläggningens skötsel och under-

håll. Avstånd mellan uppställningsplats för 

slambil och slambrunn får inte överstiga 20 me-

ter, såvida inte särskilda skäl föreligger. 

 

För minireningsverk ska tömningsanvisning 

finnas på plats. 

 

Fastighetsägare ansvarar för att slamavskiljare 

med eller utan toalettanslutning, slutna tankar, 

minireningsverk, fettavskiljare är tydligt marke-

rade vid risk för förväxling med andra installat-

ioner. 

 

25§ Förbundet ska ha tillträde till de utrym-

men, i fastigheten, där arbetet ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska, vid begäran 

om hämtning, lämnas till renhållaren. Ändringar 

ska, utan uppmaning, meddelas till förbundet. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
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Hämtnings– och transportvägar 
 

26§ Hämtning av hushållsavfall sker nor-

malt vid en av förbundet anvisad plats. Om det 

föreligger särskilda skäl, tex vid tömning av 

slamtankar och fettavskiljare, kan fastighetsä-

gare och förbundet komma överens om att av-

fallet samlas in och hämtas vid någon annan 

plats. Den renhållningsansvariga nämnden, får 

besluta att behållaren ska placeras på annan 

plats. 

 

Behållare ska vara utställd väl synligt på ett 

sådant sätt att det klart framgår att tömning ska 

ske, senast kl. 06.00 på hämtningsdagen. 

 

I Boverkets byggregler (BBR) samt Avfall 

Sveriges handbok för avfallsutrymmen, finns 

bestämmelser om soputrymmen och hämt-

ningsvägar som ska tillämpas. 

 

27§ Fastighetsägaren ska se till att trans-

port– samt dragväg fram till behållarens hämt-

nings– och tömningsplats, hålls i lätt framkom-

ligt och farbart skick kl. 06.00 på hämtnings-

dagens morgon. Transportvägen ska röjas från 

snö och hållas halkfri. 

 

Enskild väg och samfällighetsväg, som nyttjas 

vid hämtning av hushållsavfall, ska vara så di-

mensionerad och hållas i sådant skick, att den 

är farbar för hämtningsfordon. Erforderlig 

vändmöjlighet ska finnas i nära anslutning till 

sista hämtningsplatsen på vägen för att elimi-

nera backning. 

 

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastig-

hetsägaren avlämna avfallet på plats som över-

enskommes enligt 26 §. Förbundet avgör vid 

tvist om transportvägen är farbar för hämt-

ningsfordon och om vändmöjlighet finns. 

 

 

 

 

 

 

 

Hämtningsområde och hämtningsin-

tervall 
 

28§ Kommunen utgör ett hämtningsområde. 

 

29§ Ordinarie hämtning av hushållsavfall 

sker med nedanstående intervall: 

 

 Permanentbostäder i en– och två-

familjsfastigheter: Rest- och matavfall 

hämtas en gång varannan vecka året om. 

 

 Permanentbostäder i flerbostads-

fastigheter: Rest- och matavfall, hämtas 

normalt varje vecka året om. 

 

 Icke permanentbostäder i fritids-

fastigheter, fritidsanläggningar: 
Rest- och matavfall, hämtas en gång 

varannan vecka under sommarperioden. 

 

 Permanenta säsongs– samt tidsbe-

gränsade verksamheter: Hämtning 

av rest- och matavfall, sker efter verksam-

hetens behov, dock minst en gång varan-

nan vecka året om. Miljönämnd kan be-

sluta om tätare hämtningsintervall. Vid 

verksamheter som bedrivs kortare peri-

oder eller är säsongsbaserad, beställs 

hämtning av rest- och matavfall, under 

den period som verksamheten pågår. 
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Hämtningsområde och hämtningsin-

tervall, forts. 

 

30§ Hämtning av utsorterat farligt avfall 

sker minst en gång per år på utvalda uppsam-

lingsplatser i kommunen enligt den förbundets  

anvisningar. 

 

31§ Hämtning av grovavfall sker en gång 

per år enligt förbundets anvisningar. 

 

32§ Hämtning av frityroljor och annat mat-

lagningsfett från restauranger, storkök och lik-

nande, sker efter behov och beställning. 

 

33§ Hämtning av latrin sker i samband 

med hämtning av rest– och matavfall. Latrin-

kärl ska placeras invid plats för sopkärl. 

 

Hämtning av kärl utan etikett, som visar att 

hämtning är betald, utförs ej. 

34§ Tömning av slam från slamavskiljare, 

minireningsverk och annat enskilt avlopp med 

ansluten vattentoalett ska för permanentbostä-

der ske minst en gång per år eller med annat 

intervall som beslutats av miljönämnd. 

Tömning av slam från slamavskiljare, minire-

ningsverk eller annat enskilt avlopp med anslu-

ten vattentoalett ska för fritidsbostäder ske 

minst en gång vart annat år eller med annat 

intervall som beslutats av miljönämnd. 

Tömning av slutna tankar ska ske vid behov. 

Tömning av slamavskiljare eller annat enskilt 

avlopp utan ansluten vattentoalett ska ske 

minst vart tredje år eller efter miljönämnds an-

visningar eller beslut. 

Byte av filtermaterial i fosforfällor ska ske en-

ligt tillverkarens rekommendationer.  

35§ Tömning av fettavskiljare sker minst en 

gång per år eller annat intervall, efter beslut av 

miljönämnd. 

 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
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36§ Hushållsavfall från verksamheter ska 

hållas skiljt från annat avfall än hushållsavfall. 

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-

35 §§ om ej annat anges nedan. 

 

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och 

elektroniska produkter, lämnas till förbundets 

insamlingsställe eller vid annat ställe som 

anges i bilaga A. 

 

Tömning av slam från enskilda tankar, slamav-

skiljare och fettavskiljare, sker minst en gång 

per år och i övrigt efter behov för att upprätt-

hålla en god funktion i tanken/avskiljaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
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Uppgiftsskyldighet 
 

37§ Den som yrkesmässigt bedriver verksam-

het där det uppstår annat avfall än hushållsavfall, 

har uppgiftsskyldighet. De uppgifter om avfallets 

art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs för kommunens renhållningsordning ska 

lämnas till renhållaren. 

 

38§ Den som yrkesmässigt tillverkar, inför till 

Sverige eller säljer en förpackning, eller en vara 

som är innesluten i en förpackning, ska på anmo-

dan av miljönämnd, lämna de uppgifter i fråga 

om förpackningsavfallets art, sammansättning, 

mängd och hantering som behövs som underlag 

för kommunens renhållningsordning. 
 

Annat avfall än hushållsavfall 
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Handläggning av anmälnings– och    

ansökningsärenden 

 

39§ Anmälan om kompostering eller annat 

omhändertagande av hushållsavfall på den egna 

fastigheten med utsträckt hämtningsintervall, 

handläggs av miljönämnd i aktuell kommun. 

Ansökan om dispens från skyldighet att lämna 

avfall till renhållaren såvitt gäller bestämmelser 

om hushållsavfall prövas av miljönämnd. 

Anmälan och ansökan ska alltid innehålla upp-

gifter om vilka avfallsslag som avses omhänder-

tas, mängd hushållsavfall, tidsperioden som den 

avser. Anmälan ska beskriva på vilket sätt om-

händertagandet ska ske utan att det innebär risk 

för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Ansökan gällande dispensärenden ska dessutom 

kompletteras med ett skriftligt motiverande för 

dispens. 

Ansökan gällande omhändertagande av latrin, 

genom egen anläggning, ska innehålla en detalje-

rad beskrivning av anläggningen och uppgifter 

om de beräknade avfallsmängderna. 

Anmälan och ansökan ska vara miljönämnd till-

handa senast sex veckor före den avsedda änd-

ringen.  

 

40§ Ansökan om byte av kärlstorlek, gemen-

samma avfallsbehållare, samt uppehåll i hämt-

ning av hushållsavfall, handläggs av Sydnärkes 

kommunalförbund. Ansökan ska vara förbundet 

tillhanda senast två veckor innan den avsedda 

ändringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Eget omhändertagande av hushållsav-

fall 

 

41§ Avfall får endast tas om hand på den 

egna fastigheten enligt vad som anges nedan och 

under förutsättning att det kan ske utan risk för 

människors hälsa och miljön. 

 

42§ Trädgårdsavfall från fastigheten får 

komposteras på fastigheten, under förutsättning 

att det kan ske utan olägenhet för människors 

hälsa eller miljön och kräver ingen särskild an-

mälan. 

Trädgårdsavfall får förbrännas om kompostering 

eller inlämnande till återvinningscentral, eller 

anordnade uppsamlingsplatser för trädgårdsavfall 

inte är möjligt. Det får endast ske utan att olägen-

het uppstår och att det i övrigt inte strider mot 

annan författning eller kommunal föreskrift. 

Brandriskvarning måste beaktas. 

 

Möjlighet att lämna trädgårdsavfall finns i vissa 

kommuner på annan plats utöver återviningscen-

tral. 

 

43§ Kompostering av matavfall får ske på 

den egna fastigheten efter skriftlig anmälan till  

miljönämnd. Kompostering av matavfall får end-

ast ske i skadedjurssäker och värmeisolerad be-

hållare och på sådant sätt att olägenhet för män-

niskors hälsa och miljön inte uppstår. Miljö-

nämnd ska översända kopia av beslutet till den 

renhållningsansvariga nämnden. 

Om kompostering orsakar eller ger upphov till 

risk för olägenhet för människors hälsa eller mil-

jön, ska komposteringen upphöra. Vid sådana 

företeelser, eller om inte allt matavfall som upp-

står inom fastigheten, komposteras, har den ren-

hållningsansvariga nämnden rätt att ändra fastig-

hetsägarens abonnemang och hämta det kom-

posterbara avfallet. 

Undantag 
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Eget omhändertagande av hushållsav-

fall, forts. 

 

44§ Kompostering av latrin från fastigheten 

får, efter ansökan till och beslut av miljönämnd, 

ske i särskild därför avsedd anläggning på fastig-

heten, s.k. förmultningsanläggning eller annat lik-

nande omhändertagande för användning av nä-

ringsämnen på fastigheten. Ansökan om spridning 

av latrin från egen anläggning, på egen eller arren-

derad fastighet, ska innehålla en komplett beskriv-

ning av anläggningen. 

 

Miljönämnd ska översända kopia av beslutet till 

den renhållningsansvariga nämnden. 

 

Eget omhändertagande av förbrukat filtermaterial 

från fosforfällor kan medges efter ansökan till mil-

jönämnd. 

 

Utsträckt hämtningsintervall 

 

45§ Fastighetsägare, eller nyttjanderättshavare, 

som komposterar allt matavfall från hushållsavfal-

let på den egna fastigheten kan, efter ansökan, 

medges att det återstående restavfallet hämtas var 

fjärde vecka, under förutsättning att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 

Medgivande gäller under förutsättning att, allt 

matavfall som uppstår på fastigheten komposteras 

i enlighet med 43§. Vidare förutsätter det ut-

sträckta hämtningsintervallet att fastighetsägare 

eller nyttjanderättshavare, innehar ett abonnemang 

för ett 140 liters kärl och att kärlet inte får fyllas 

mer än att det lätt kan tillslutas enligt 17§. 

 

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall ska gö-

ras till Sydnärkes kommunalförbund.  

 

Medgivande om hämtning var fjärde vecka kan 

komma att återkallas om förbundet konstaterar att 

matavfall, trots uppgifterna om kompostering, 

lämnas för hämtning  eller om förbundet på annat 

sätt gör sannolikt eller kommer fram till att matav-

fall från fastigheten inte omhändertas på det sätt 

som medgivits. 

.46§ Utsträckt hämtningsintervall av slam från 

enskilda tankar, slamavskiljare och annat enskilt 

avlopp, kan medges efter beslut av miljönämnd. 

 
 
 

Byte av storlek på avfallsbehållare eller 

gemensam avfallsbehållare 

 

47§ Utbyte av befintlig avfallsbehållare kan, 

efter ansökan till den renhållningsansvariga nämn-

den medges, om bestämmelserna i dessa föreskrif-

ter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under 

förutsättning att olägenheter för människors hälsa 

och miljön inte uppstår. 

 

Högst tre närboende fastighetsägare eller nyttjan-

derättshavare kan, efter ansökan, medges rätt att 

använda gemensam avfallsbehållare, under förut-

sättning att bestämmelserna i 17§ om fyllnadsgrad 

och vikt beaktas och att olägenhet för människors 

hälsa och miljön inte uppstår.  

 

För att gemensam avfallsbehållare ska medges, 

gäller följande villkor: 

 

1. I tätorter ska avståndet mellan behållaren 

och berörda boningshus vara max 300 m. 

2. I landsbygdsområden och fritidsbebyggelse 

kan kärlet placeras på överenskommen plats. 

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 

ska själva transportera avfallet till behållare. 

3. Antal boende, inklusive barn, som använder 

den gemensamma behållaren får högst vara 

nio personer. 

4. En av de berörda fastighetsinnehavarna eller 

nyttjanderättshavarna ska vara beredd på att 

vara ytterst ansvarig och svara för alla för-

pliktelser som den gemensamma renhåll-

ningen anger. 

5. Den gemensamma avfallsmängden ska 

kunna rymmas i det minsta standardkärlet på 

140 liter. 

 
 
 
 

Undantag 
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Undantag 

Byte av storlek på avfallsbehållare el-

ler gemensam avfallsbehållare, forts. 

 

47§ forts. 
Om en av fastighetsägarna eller nyttjanderätts-

havarna flyttar är den ytterst ansvarige fastig-

hetsägaren eller nyttjanderättshavaren skyldig 

att meddela det till den renhållningsansvariga 

nämnden två veckor innan avsedd ändring enligt 

40§. 

 

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan 

komma att återkallas, om förbundet konstaterar 

att villkoren inte uppfylls, eller att det orsakar, 

eller ger upphov till risk för olägenhet för män-

niskors hälsa eller miljön. Vid sådana företeel-

ser har den renhållningsansvariga nämnden rätt 

att ändra fastighetsägarnas eller nyttjanderätts-

havarnas abonnemang. 
 

 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
 

48§ Uppehåll i hämtning vid permanentbo-

stad samt fritidsbostad kan, efter ansökan, med-

ges fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om 

fastigheten inte kommer att nyttjas under en 

sammanhängande tid om minst tre månader. 

 

Ansökan ska lämnas till den renhållningsansva-

riga nämnden senast två veckor före den av-

sedda uppehållsperioden enligt 40§. 

 

En förutsättning för uppehåll i hämtning är att 

människor inte bor i huset. Om övernattning 

sker räknas boningshuset som bebott. 

 

Uppehåll medges för maximalt två år i taget. 

Därefter krävs ny ansökan. 
 

Grundavgift ska alltid erläggas, vid samtliga 

uppehåll eller befrielse från skyldighet att över-

lämna hushållsavfall till förbundet (dispens). 
 

 

 

Befrielse från skyldigheten att överlämna 

hushållsavfall till förbundet 
 

49§  Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare 

kan, efter ansökan till miljönämnd och om det finns 

särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna 

avfall till förbundet för transport, bortskaffande och 

återvinning. Det förutsätter att hushållsavfallet tas 

om hand på ett betryggande sätt för människors 

hälsa och miljön enligt följande: 

 

1. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren 

kan visa, hur allt avfall som uppkommer på 

fastigheten, kan tas om hand, utan risk för 

olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren 

kan visa hur allt avfall som uppkommer på 

fastigheten, kan tas om hand, så att krav i 

dessa föreskrifter samt annan författning upp-

fylls. 

3. Att lämna sitt avfall på annan fastighet än den 

där avfallet uppstått är enligt miljöbalken ej 

tillåtet. 

4. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska 

komposteras i godkänd och anmäld kompost 

enligt 43§. 

5. Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, 

farligt avfall, som omfattas av den kommu-

nala renhållningsskyldigheten, ska lämnas på 

någon av förbundets återvinningscentraler 

(ÅVC) eller till förbundets mobila insamling. 

6. Avfall som ingår i producentansvar, ska läm-

nas på Förpacknings– och tidningsinsamling-

ens (FTI) återvinningsstationer (ÅVS). 

 

 

 

 

 

Ikraftträdande 
 

Dessa föreskrifter träder i kraft 2017-0x-0x. Genom 

föreskriften upphävs tidigare gällande föreskrifter 

om avfallshantering. 
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Sammanställning av remissvar renhållningsordning 

 

Askersunds kommun 

Målsättningarna bedöms som rimliga och åtgärdsplanen harmonierar med målen. 

 

Miljökrav på upphandlingar förutsätts gälla kommunalförbundets egen verksamhet. 

Kommentar: tanken är att kommunernas befintliga upphandlingspolicys/riktlinjer ska 

kompletteras med miljökrav där sådana saknas. 

 

Bedömer det är rimligt att förbundet utför insamling och lagerhållning av möbler och 

kontorsutrustning. 

Kommentar: det bör ligga i kommunernas eget intresse att återanvända sina möbler och 

annan utrustning. Ryms inte inom förbundets nuvarande ekonomiska ramar. 

 

Målsättningar avseende hantering av slam från enskilda avlopp saknas. Förbundet uppmanas 

att införa program för kontroll av gifter från enskilda avlopp. 

Kommentar: slamhanteringen har medvetet ej tagits med i avfallsplanen då någon annan 

hantering än den nuvarande ej bedöms kunna genomföras under planperioden. När det 

gäller ev förekomst av gifter i slammet från enskilda brunnar är det en tillsynsfråga för 

miljömyndigheten. 

 

Beslut har fattats att införa insamling av trädgårdsavfall på ett flertal orter i kommunen. Bör 

framgå av nulägesbeskrivningen. 

Kommentar: informationen läggs in i nulägesbeskrivningen. 

 

Förtydligande i nulägesbeskrivningen av vilka större industrier som finns i kommunen. 

Kommentar: nulägesbeskrivningen ändras. 

 

Det bör förtydligas i föreskrifterna om avfallshantering vilken miljönämnd respektive 

renhållningsansvarig nämnd som avses i respektive medlemskommun. 

Kommentar: eftersom renhållningsordningen är gemensam för de fyra kommunerna har 

förbundet valt att använda samlingsbegreppen ”miljönämnd resp renhållningsansvarig 

nämnd” och ej ange den exakta benämningen på dessa nämnder. 
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Positivt att ansvar och tillsyn av privata restauranger fettavskiljare förtydligats. 

 

Tidigare lämnade synpunkter. 

Kommentar: tidigare lämnade synpunkter har i viss utsträckning beaktats i remissförslaget. 

 

Laxå kommun 

Vision och mål samt konsekvenser för att nå målen redovisas på ett tydligt sätt. 

Ambitionsnivån i avfallsplanen uppfattas som rimlig och med rätt fokus. 

Målvärdet rörande källsortering inom de kommunala verksamheterna kan möjligen vara lite 

högt satt men det är viktigt att kommunen har en hög ambitionsnivå när det gäller 

källsortering och avfallshantering för att visa att man lever som man lär. 

Det ses som positivt att kostnaderna för åtgärderna bedöms som låga eller medelhöga så att 

avfallshanteringen kan utvecklas inom förbundets ekonomiska ram. 

Föreskrifterna om avfallshantering upplevs som tydliga och enkla att förstå. 

 

Lekebergs kommun 

Ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning för Askersund, Hallsberg, Laxå och 

Lekeberg. 

 

Sydnärkes miljöförvaltning 

Sammantaget ger förslaget en bra beskrivning av avfallshanteringen i nuläget samt redovisar 

visioner och planer för framtiden. 

Vikten av att återanvända material borde lyftas fram i högre utsträckning. Ideella 

organisationer som har insamlingsbodar vid återvinningscentraler borde också bemanna 

dessa under öppettiderna. 

Kommentar: återanvändning av produkter/material är högt prioriterat och insamlingen på 

återvinningscentralerna för återanvändning/återbruk bör kunna förbättras. Omfattningen av 

insamlingen är dock så liten att det inte är realistiskt att insamlingsbodarna är bemannade. 

Det viktiga för ett ökat återbruk är att personalen vid centralerna möter besökarna och 

hjälper dessa med avlämning av föremål till insamlingsbodarna. 

 

Möjligheten i renhållningsföreskrifterna (§§ 34, 36) till tömning av slamavskiljare mm bör 

begränsas till max vart annat år. 
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Kommentar: det går inte att utläsa för vilken typ av avskiljare tömningen bör begränsas. I 

förslaget ges miljönämnden möjlighet att besluta om ett annat tömningsintervall än angivet 

intervall. Miljönämndens prövning i sådana ärenden bör baseras på vilken typ av anläggning 

det är fråga om, belastningen på anläggningen mm. Att då föreskriva ett visst maximalt 

intervall står i kontrast med den prövning som ska ske. 

 

Formuleringen att uppgifter om annat avfall ska lämnas till miljöförvaltningen är olämplig (§§ 

37-38). 

Kommentar: enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner ska dessa 

innehålla översiktliga uppgifter om sådant avfall. Då förbundet saknar möjlighet att 

förelägga verksamhetsutövare att lämna föreskrivna uppgifter bedöms det lämpligare att 

uppgifterna lämnas till miljönämnden. 

 

Utsträckt hämtningsintervall av slam bör vara max två år. 

Kommentar: se kommentar avseende §§ 34,36. 

 

I övrigt hänvisas till tidigare lämnade synpunkter. 

Kommentar: tidigare lämnade synpunkter har i viss utsträckning beaktats i remissförslaget. 

 

Drift- och servicenämnden, Hallsbergs kommun 

Inga invändningar eller synpunkter finns på avfallsplanens övergripande strategier och mål. 

 

Förteckning över deponierna i Hallsbergs kommun saknas i bilaga 1. 

Kommentar: kommer att finnas med i förslaget till avfallsplan som ska fastställas av 

kommunen. 

 

Det är bra att det förtydligas i föreskrifterna om avfallshantering att kravet på tömning av 

slutna tankar etc är olika beroende på om det finns ansluten vattentoalett eller inte. 

 

Det bör inte skrivas in något krav på tömningsintervall gällande slutna tankar (§§ 34, 36). 

Kommentar: kravet avseende tömning av slutna tankar tas bort. I stället föreskrivs att slutna 

tankar ska tömmas vid behov. 
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Kravet på tömningsintervall för slamavskiljare och slutna tankar bör gälla enbart 

permanentboende. 

Kommentar: det går inte att föreskriva exakt vilken tömningsintervall som ska gälla för 

fritidsbostäder. Behovet av tömning beror på hur mycket en fritidsbostad nyttjas. 

Föreskrifternas § 34 ändras så att kravet på tömning en gång per år för anläggningar med 

ansluten vattentoalett gäller permanentbostäder. För fritidsbostäder föreskrivs ett 

tömningsintervall för sådana anläggningar om vart annat år eller annat intervall som 

beslutas av miljönämnd.  

§ 36 bör inte ändras då paragrafen avser avfall från verksamheter och det får anses rimligt 

att anta att en verksamhet normalt bedrivs under ett helt år. För ett annat tömningsintervall 

finns möjligheten enligt § 46 att söka undantag från kravet på tömning en gång per år. 

Antalet sådana ansökningar bedöms inte medföra någon omfattande administration. 

 

Det är bra att det har förtydligats vad som avses med uppehåll och befrielse. 

Tidigare lämnade synpunkter. 

Kommentar: tidigare lämnade synpunkter har i viss utsträckning beaktats i remissförslaget. 
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §117

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§117 - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och 
Lekebergs kommuner (KS 17-104)
Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning har varit ute på remiss från Sydnärkes kommunalförbund. 
Yttranden har inkommit från Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Sydnärkes 
miljöförvaltning och Drift- och servicenämnden och Hallsbergs kommun. Lekebergs kommun angav i 
svar på remissen att kommunen ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning. Inkomna 
yttranden finns sammanställda i bilaga och sammanfattningsvis kan utläsas att förslaget till ny 
renhållningsordning bedöms vara tydlig med rimliga mål och åtgärder. Remissförslaget har utifrån 
inkomna synpunkter bearbetats och vissa ändringar har gjorts. Gjorda ändringar är inte av den 
betydelsen att inriktningen på avfallsarbetet eller omfattningen av detta väsentligen ändrats. 
Direktionen beslutade vid sammanträde 2017-04-06 att godkänna renhållningsordningen samt 
föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg att anta denna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs 

kommuner - (KS 17-104-10)
 Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - 

(KS 17-104-9)
 Sammanställning över remissvar avseende renhållningsordning - (KS 17-104-9.1)
 §97 KSAU Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - 

(KS 17-104-11)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §97

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§97 - Renhållningsordning för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och 
Lekebergs kommuner (KS 17-104)
Ärendebeskrivning
Förslag till ny renhållningsordning har varit ute på remiss från Sydnärkes kommunalförbund. 
Yttranden har inkommit från Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Sydnärkes 
miljöförvaltning och Drift- och servicenämnden och Hallsbergs kommun. Lekebergs kommun angav i 
svar på remissen att kommunen ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning. Inkomna 
yttranden finns sammanställda i bilaga och sammanfattningsvis kan utläsas att förslaget till ny 
renhållningsordning bedöms vara tydlig med rimliga mål och åtgärder. Remissförslaget har utifrån 
inkomna synpunkter bearbetats och vissa ändringar har gjorts. Gjorda ändringar är inte av den 
betydelsen att inriktningen på avfallsarbetet eller omfattningen av detta väsentligen ändrats. 
Direktionen beslutade vid sammanträde 2017-04-06 att godkänna renhållningsordningen samt 
föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg att anta denna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar renhållningsordning för medlemskommunerna i Sydnärkes 
kommunalförbund

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner - 

(KS 17-104-9)
 Sammanställning över remissvar avseende renhållningsordning - (KS 17-104-9.1)
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Kommunfullmäktige
20XX XX XX

Kommunstyrelsen
Kommundirektör

KS 14 388

förslag förANTAGANDE

- riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun

Bostadsplaneringsprogram 2017
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2     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE

Bilder framsida:
Lanna, Hemsjöstrand, Fjugesta
Foto: Bosse Björk
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Program

Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE     3

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
Sammanfattning
 
Kommunens övergripande ambitioner för utveckling och bostadsförsörjning.......
 Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.................................................................
 Vision - översiktsplan - bostadsplaneringsprogram.........................................................
 Kompletterande dokument...............................................................................................
 Andra dokument som bostadsplaneringsprogrammet bör relatera till.............................

Befolkningsutveckling (ÖP-kapitel 3.4).................................................................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.....................................................................................
 Aktuella planeringsförutsättningar 2017......................................................................................
  
Bostäder och boende (ÖP-kapitel 7).....................................................................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.....................................................................................
 Aktuella planeringsförutsättningar 2017......................................................................................
  7.1 Bostadsbeståndet.......................................................................................................
  7.2 Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan........................................................
  7.3 Bostadsbyggande i Fjugesta......................................................................................
  7.4 Bostadsbyggande i Mullhyttan....................................................................................
  7.5 Bostadsbyggande i Lanna..........................................................................................
  7.6 Bostadsbyggande i övriga kommunen........................................................................
  7.7 Bebyggelsetäthet, hustyper, energiprestanda och social boendemiljö......................
  7.8 Landsbygdsutveckling och strandnära boende..........................................................
  7.9 Fritidsboende..............................................................................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden.............................

5

9
9

10
10
10

12
12
12

15
15
17
18
18
20
22
24
26
26
27
28
28
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4     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE

Offentlig service - utveckling inom vård och omsorg (ÖP-kapitel 9.2)..................
 Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014.......................................................................
 Aktuella planeringsutsättningar 2017.............................................................................
  Service till äldre...............................................................................................................
  Service till funktionshindrade...........................................................................................
  Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola......................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden............................

Andra företeelser som påverkar bostadsförsörjningen.........................................
 Situationen för bostadslösa.............................................................................................
  Hemlösa...........................................................................................................................
  Saknar eget kontrakt........................................................................................................
  Personer i behandling......................................................................................................
  Sammanhållen strategi....................................................................................................
 Bostadsfrågor kopplat till fl yktingsituationen...................................................................
  Flyktingvågen 2015.........................................................................................................
  Ensamkommande barn...................................................................................................
  Eventuellt ny fl yktingvåg..................................................................................................
 Mellankommunala frågor.................................................................................................
  Bostadsmarknaden.........................................................................................................
 Kommunal organisation..................................................................................................
  Sydnärkes Byggnämnd och Sydnärkes Byggförvaltning................................................
  Sydnärkes Miljönämnd och Sydnärkes Miljöförvaltning..................................................
  Sydnärkes kommunalförbund.........................................................................................
  Övriga kommunala funktioner..........................................................................................
 Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden............................

Sammanställning av planeringsobjekt och byggprojekt inom bostads-
försörjningsområdet..............................................................................................
 Planering.........................................................................................................................
  Pågående eller med uppdrag..........................................................................................
  Planbesked under handläggning eller förfrågan..............................................................
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Sammanfattning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna kommunen. 
Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår från översiktsplanen och som getts 
benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller ställningstaganden som kompletterar 
översiktsplanens ställningstaganden. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga som innehål-
ler de delar av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt vissa planerings-
underlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden bygger på.
Benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det bättre speglar kommunens roll 
kopplat till bostadsförsörjningen. Kommunen som sådan bygger inte bostäder men genom det kom-
munala bostadsbolaget Lekebergsbostäder har kommunen dock stort infl ytande på bostadsförsörj-
ningen. Avseende vård- och omsorgsbostäder och liknande har kommunen full beslutandekontroll 
över byggandet. När det gäller bostadsbyggande generellt styr efterfrågan och fi nansieringsmöjlighe-
ter ifall byggnationer kan och ska genomföras. Den huvudsakliga delen för att klara bostadsförsörj-
ningen svarar olika privata aktörer för, inte minst när det gäller villabyggande. Kommunens roll i att 
planera för boende, service och infrastruktur är dock självklar och avgörande.
Beslut avseende kommunens ansvar för bostadsförsörjningen tas således genom att detta ”Bostads-
planeringsprogram” antas i kommunfullmäktige.

Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars ställningstaganden täcker 
in de fl esta frågor som omfattas av kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. Bostadsplanerings-
programmet är därför i stor utsträckning en avstämning av läget på bostadsmarknaden i Lekeberg 
och i regionen och en uppföljning av översiktsplanens ställningstaganden. Programmets horisont är 
därmed också kortare än översiktsplanen, ca 5 år.

Bostadsmarknaden kan delas in i två delar med utgångspunkt från dess förutsättningar. Dels den 
vanliga bostadsmarknaden som utgörs av villor, rad-/kedjehus, fritidshus samt lägenheter i fl erbo-
stadshus med olika typer av upplåtelseformer vilka alla omfattas av ordinära marknadsförutsättning-
ar. Dels av gruppboenden (LSS) och vård- och omsorgsboenden, även kallade ”särskilda boenden”, 
vilka kommunen har ansvar för och som upplåts efter prövning och beslut i socialnämnden. Förvisso 
är det behovet som styr även denna kategori och byggande och förvaltning kan ske i privat regi men 
kommunen har ändå har full rådighet över var och när dessa bostäder ska byggas.

Lekebergs kommun har under de två åren sedan översiktsplanen antogs haft en större befolkningsut-
veckling jämfört med de prognoser som gällde 2012-2013 när handläggningen pågick. Ökningen var 
74 personer för 2014, 129 för 2015 och 145 för 2016.
Ett antal faktorer har identifi erats som huvudorsakerna till utvecklingen. En är att Örebro har utveck-
lats till att vara en av Sveriges snabbast växande städer vilket spillt över på grannkommunerna, men 
särskilt i Kumla och Lekeberg som logistiskt ligger närmast Örebro. Örebros bostadsmaknad bedöms 
vara den enda av omgivande kommuner som i större omfattning påverkar Lekeberg. 
En annan trend är en generellt större invandring, oräknat den stora fl yktingströmmen under hösten 
2015, som är nationell. Även om förhållandevis få invandrare har slagit sig ner i Lekeberg så bedöms 
även denna faktor indirekt spillt över till kommunen. Därtill ska läggas Lekebergs attraktivitet som 
landsbygdskommun med en hög servicenivå och slutligen att Lekeberg jämförelsevis har en högre 
nativitet än genomsnittskommunen.
Framförallt Lanna med närhet och enkla snabba kommunikationer till Örebro har därför blivit ett 
mycket intressant bosättningsalternativ.
Det fi nns inget som tyder på att Örebros tillväxttakt ska avta de närmaste åren varför Lekeberg bör 
planera för en större årlig befolkningsökning än vad översiktsplanen utgår från. Endera i paritet med 
det senaste året eller ett snitt för de senaste åren, d v s mellan 100-150 personer.
Det fi nns i skrivande stund ingen helt aktuell befolkningsprognos men nuvarande prognos (SCB 
2015) visar t ex att antalet invånare 2020 skulle komma att vara 7 958. Så här långt överstiger den 
faktiska ökningen av antalet nya invånare den prognosen.
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Nyproduktion av bostäder är helt avgörande för att en sådan befolkningsökning ska kunna mötas 
eftersom det inte fi nns någon ledig kapacitet alls att fylla. Utifrån lokala förutsättningar och erfa-
renheter bedöms en ökning med exempelvis 100 invånare per år generera ett årligt behov på 35-45 
bostadsenheter varav fördelningen mellan villor och lägenheter bedöms vara ca 60/40. Den höga 
andelen villor genererar en relativt låg andel bostadsenheter sammantaget.

Lekeberg kan sägas ha haft bostadsbrist under ett fl ertal år. Medan efterfrågan på villatomter, huvud-
sakligen i Lanna, hittills har kunnat mötas har byggandet av hyresrätter först nyligen nått upp till den 
faktiska efterfrågan och närmar sig balans. Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter. Här gäller 
efterfrågan främst billigare lägenheter varför behovet inte kan lösas genom nyproduktion.
Bedömningen är att efterfrågan på villatomter kommer fortsätta vara stort under kommande år. Den 
absolut övervägande delen fi nns i Lanna och här kan det bli svårare att möta efterfrågan eftersom de 
ytor som varit enkla och lämpliga att exploatera snart är fullt utnyttjade. Efterfrågan på villatomter i 
Fjugesta har varit och är än så länge lägre. I övriga kommunen rör sig efterfrågan om enstaka villor 
som vanligen har koppling till enskild mark. 

All bebyggelse som tillkommit i Fjugesta de senaste åren och som nu planeras har följt riktlinjerna i 
översiktsplanen. Av de bostadsutvecklingsområden som anvisats i översiktsplanen återstår två, dels 
komplettering mot norr i Bergaskogen, dels ett helt nytt område i sydvästra Fjugesta - Södra Sanna. 
Båda dessa områden är främst avsedda för villabebyggelse men parhus eller rad-/kedjehus bör vara 
möjligt. Något omedelbart behov av planläggning av dessa områden fi nns inte.
Studier av fl era alternativa förtätningsmöjligheter i centrala Fjugesta pågår, i enlighet med ställnings-
tagande i översiktsplanen.
Befi ntliga planerade områden i Fjugesta bör täcka behovet för bostadsförsörjningen för den närmaste 
5-årsperioden. Planläggning torde däremot krävas för förtätning i centrala Fjugesta.

Till skillnad från de båda övriga tätorterna i Lekeberg har ingen ny bostadsbebyggelse tillkommit 
i Mullhyttan och ingen nyproduktion är att vänta på kort sikt. Av de LIS-områden som tillkommit 
under året (se närmare redovisning nedan) är de mest intressanta lokaliserade i och runt Mullhyttan.
Det fi nns idag 3 byggklara kommunala tomter i Mullhyttan. Det är ett alltför litet antal även om 
efterfrågan är mycket låg. Planläggning för att skapa några alternativ i attraktiva lägen bör genom-
föras snarast. Planläggning bör även göras för att ha planberedskap för markbostäder (hyresrätt eller 
bostadsrätt) centralt i Mullhyttan. Förordade ytor fi nns anvisade i översiktsplanen.

I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya fördju-
pade översiktsplanen för Lanna (vilken även inkluderar Hidinge), som är gemensam med Vintrosa 
i Örebro kommun, VINNA-planen skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utveck-
lingen i Lanna har VINNA-planen varit till stor nytta då det i den funnits en fastlagd övergripande 
struktur för samhällets utveckling. I allt väsentligt har de områden som bebyggts de senaste åren och 
de områden som nu är under planering följt VINNA-planen. 
Nu har dock de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in. Närmare 60 bygglov för villor har bevil-
jats i Lanna under 2015-2016, drygt hälften har hösten 2016 fått slutbesked, d v s de är klara för att 
fl ytta in.
Det fi nns i skrivande stund (dec 2016) ett 40-tal byggklara tomter i Lanna-Hidingeområdet, samtliga 
privata. Vid Sälven pågår planläggning för 15-30 lägenheter/radhus/villor. Det fi nns även ett område 
centralt i Lanna-Hidinge som är ett planlagt för fl erfamiljshus i kombination med handel men är 
intressant även för skolverksamhet. Tidiga samtal förs om byggande på platsen.
I VINNA-planen återstår nu i princip bara ett område norr om f d E18. Hur attraktivt detta område, 
med tanke på läget, anses vara bland köparna är oklart. Markägarförhållanden (tre olika privata 
markägare) i området kan eventuellt också göra det svårare att exploatera än de områden som tagits 
fram hittills. Totalt bör ett 100-tal villatomter bedöms kunna inrymmas här, även par-, rad- och kedje-
hus är möjliga att bygga. Området är inte planlagt än, ingen process är påbörjad.
Det är med tanke på en förväntad fortsatt efterfrågan på i huvudsak villatomter i Lannaområdet är det 
mycket viktigt att omgående utreda förutsättningarna för bostadsbyggande. Hur mycket ytterligare 
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expansion är rimlig och i så fall var. Det här är ett arbete som skulle ha inletts inom något år i alla 
fall, möjligen inom ramen för en förnyad fördjupning för Lanna (del av VINNA-planen) men det här 
arbetet bör i någon form startas omgående. Ett sådant arbete behöver inte innebära att en ny VINNA-
FÖP tas fram. VINNA-planen kan bestå för de kommungemensamma frågorna medan förnyelse görs 
för de västra och södra delarna av Lanna som är aktuell för fortsatt utveckling. Även Nobelbanans 
framtida eventuella läge måste beaktas i en förnyad fördjupning. Tillsammans med länsstyrelsen 
håller kommunen för närvarande på att upprätta en grönstrukturplan. Utfallet av detta arbete kommer 
vara ett betydande underlag för ett strategiskt utredningsarbete. Det ska poängteras att en översikts-
plan inte är juridiskt bindande varför det inte är något formellt fel att frångå VINNA-planen innehåll, 
det ska däremot motiveras varför så sker, vilket därför görs genom detta bostadsplaneringsprogram.

I översiktsplanen slogs fast att kommunen inte avser att ta några initiativ till planläggning och byg-
gande utanför de tre tätorterna. Ett nytt ställningstagande avseende kommunala initiativ görs nu för 
Lekhyttan. Ett programarbete föreslås inledas för omgående för att utreda möjligheterna att utveckla 
Lekhyttan som bostadsort.

De bedömningar som gjordes i översiktsplanen avseende vård- och omsorgsboende anses vara kor-
rekta även idag men genom ett regionalt arbete har en större precisering kunnat göras. Det fi nns fl era 
olika beräkningsmodeller för att bedöma det framtida behovet av vård- och omsorgsboende men 
enligt det alternativ som utgör utgångspunkt för Lekebergs antaganden beräknas det tillkommande 
behovet av vård- och omsorgsplatser vara under 10 fram till 2020 och närmare 50 platser fram till 
2030.
Det fi nns idag 80 lägenheter/platser för vård- och omsorgsboende på Linden och Oxelgården. Genom 
byggande av 12 lägenheter i en ny gruppbostad (8+4 lägenheter) i Fjugesta Södra (klar 2017), kan 
platser frigöras på Oxelgården. 
För att täcka hela behovet är vård- och omsorgsplatser fram till 2020 är bedömningen i detta scena-
rio att 10-talet lägenheter måste tillkomma i form av nyproduktion. En utredning pågår i skrivande 
stund som syftar till att hitta den långsiktigt mest fördelaktiga lösningen för kommunen, bland annat 
ombyggnad eller ersättning av Linden. Bedömningen är att antalet platser i ett nytt vårdboende måste 
uppgå till minst 54 platser ifall Linden ska ersättas.

En befolkningsökning genererar förutom behov av bostäder även behov av fl er platser i förskola 
och skola, särskilt som andelen barnfamiljer är hög bland nyinfl yttade. Om befolkningsökningen 
som exempel skulle bli 100 personer för perioden 2018-2022 bedöms huvuddelen av ökningen ske i 
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Lanna-Hidingeområdet och större delen i övrigt i Fjugesta.  Om fördelningen sätts till 65 % i Lanna-
Hidinge och 35% i övriga kommunen, och med hänsyn till känd fertilitet och andelen barnfamiljer 
enligt erfarenhet från de senaste åren skulle det årliga behovet bli 30-45 platser i förskola och skola 
per år. Fördelningen bedöms bli 20-30 förskoleplatser/år respektive 10-15 skolplatser/år men med en 
förskjutning åt fl er skolplatser längre fram.

Bostadslösa är en grupp personer där kommunen har ett uttalat ansvar. Det fi nns tre kategorier av bo-
stadslösa: Hemlösa som saknar tak över huvudet (sover ute, hos vänner, härbärge, vandrarhem osv), 
Saknar eget kontrakt (andrahandskontrakt med socialtjänsten eller tillfälliga kontrakt, inneboende), 
Personer som befi nner sig i behandling och inte har någon bostad att komma hem till. 
Den rena bostadslösheten i Lekebergs kommun är inte omfattande men det är ett växande problem. 
Det fi nns behov av att ta fram en sammanhållen strategi för hur kommunen ska arbeta med frå-
gor som rör bostadslösa. I det arbetet bör även brister i dagens bostadsförsörjning identifi eras. Till 
exempel har Lekebergs kommun inga egna boenden som kan användas för stödboende eller som så 
kallade ”lågtröskelboenden”. Det är viktigt att fi nna samarbete och samverkan med hyresvärdar och 
andra partners för att få fungerande åtgärder. 
Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda det generella behovet hos alla grupper av så kallad 
social förtur till bostäder.

Den våg av fl yktingar som kom till Sverige hösten 2015 har efter nationella beslut om en betydligt 
stramare fl yktingpolitik avstannat i det närmaste helt redan innan årsskiftet 2015/2016. Det fi nns 
dock många asylsökande på fl yktingboenden som succesivt erhåller uppehållstillstånd och som ska 
slussas ut i samhället och erhålla ett vanligt boende.
En ny lag - Lag om mottagande av vissa invandrare för bosättning (SFS 2016:38), vanligen benämnd 
Bosättningslagen - fördelar efter anvisning fl yktingar till samtliga kommuner, dock med hänsyn bl a 
till hur många fl yktingar som tidigare kommit till kommunen. Detta gör Lekebergs kommuns andel 
förhållandevis stor jämfört med det totala antalet invånare. Föredelningen för 2017 är 34 personer. 
Utöver detta tillkommer enligt prognos ca 50 s k självbosättare, d v s totalt ca 85 personer. Enligt 
länsstyrelsen är ca 50 % av dessa s k självhushåll men den siffran är mycket osäker. Observera att 
ovanstående siffror gäller 2017 och därför inte ligger inom programperioden som avser åren 2018-
2022. Det fi nns en hel del som talar för att andelen anvisade och självbosättare kommer minska så 
småningom varför utfallet för åren 2018-2022 är mycket osäkert. 
Med en omsättning på ca 7 lägenheter per månad i det kommunala bostadsbolaget Lebo fi nns san-
nolikt tillgång till erforderligt antal lägenheter genom viss förtur (se även stycket bostadslösa nedan 
angående social förtur generellt). Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter som periodvis kan 
orsaka problem. Privata aktörer tar genom avtal i nuläget en stor del av ovan beskrivna bosättare. Yt-
terligare avtal med privata aktörer ska eftersträvas men privata hyresvärdar bedöms ha lägre omsätt-
ning än Lebo. Behovet bedöms med nuvarande kunskap vara 2-3 lägenhet per månad, åtminstone 
för första delen av 5-årsperioden. Därefter är det omöjligt att avgöra hur situationen kommer bli. Om 
behovet ligger kvar på den nivå som beskrivs ovan bör det inte fi nnas behov av nyproduktion för att 
klara bostadsförsörjningen för denna grupp.
Vad gäller ensamkommande barn (EKB) är en mycket grov bedömning att det bör tas höjd för ett 
10-tal boendeplatser för 2017 och för 2018 men att behovet sedan avtar ifall antalet nya ensamkom-
mande barn inte ökar dramatiskt igen. Denna grupp omfattas inte av förtur, detsamma gäller för så 
kallade självbosättare (EBOS).
Bedömningen är att kommunen i dagsläget inte bygger särskilda bostäder riktat till fl yktingar, tillfäl-
liga eller med lägre standard. Det fi nns dock en anpassad markreserv ifall det på nytt skulle uppstå 
en situation där nya bostäder måste ordnas på kort varsel, t ex ytor där modulhus kan ställas upp. För 
att någon av möjliga markalternativ ska vara helt förberedda måste vatten och avlopp dras fram till 
lämplig anslutningspunkt.
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Lekebergs kommun är en landsbygdskommun som haft en bra utveckling sedan man blev egen kom-
mun för drygt 20 år sedan, en utveckling som förstärkts de senaste åren. Kommunen består av några 
små tätorter och en i övrigt spridd befolkning. Det fi nns inga ambitioner att ändra den strukturen.
Närheten till ett kraftig växande Örebro med dess stora arbetsmarknad påverkar kommunen positivt 
i stor utsträckning men Lekebergs egen attraktivitet som landsbygdskommun och med en mycket väl 
utbyggd service är också en mycket viktig faktor.
Kommunens övergripande ambition är att fortsätta med en ansvarsfull och hållbar utveckling men 
där tillväxten i mindre utsträckning koncentreras till Lanna-Hidinge. Främst gäller det centralorten 
Fjugesta där planläggning nu skapat god kapacitet för ett varierat och utökat bostadsbyggande. Det 
bedöms även fi nnas potential att utveckla områden med bra kommunikationer väster om Lanna-
Hidinge, t ex vid Lekhyttan. I övrigt är kommunen som tydligt framförs i översiktsplanen öppen för 
bostadsbyggande och utveckling i hela kommunen.

Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen
Kommunerna har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen vilket regleras i Lag om kom-
munernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) vilken senare ändrats (SFS 2013:866). Lagen 
i dess ändrade form trädde i kraft 1 jan 2014 (hela lagtexten fi nns tillgänglig i bilagan Planeringsun-
derlag).
Här framgår att varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syf-
tet med planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med berörda kommuner och ge 
länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ till-
fälle att yttra sig.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kom-
munfullmäktige.

Lagstiftningen reglerar inte hur dokumentet ska utformas men följande tre uppgifter ska fi nnas med:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program 
som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den 
demografi ska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar.
Lekebergs kommun har valt att kalla dokumentet ”Bostadsplaneringsprogram” eftersom det bättre 
speglar kommunens roll kopplat till bostadsförsörjningen. Kommunen bygger, med undantag från 
vårdbostäder och liknande, inte själv bostäder. Det kommunala bostadsbolaget bygger bostäder och 
har en mycket viktig roll men det har även privata byggherrar och enskilda personer, särskilt när det 
gäller villaboende. Kommunens roll i att planera för boende, service och infrastruktur är dock oom-
stridd och avgörande. Dokumentets tidsmässiga horisont är en 5-årsperiod.

Vision – Översiktsplan – Bostadsplaneringsprogram
Detta bostadsplaneringsdokument bygger på ställningstagandena i Lekebergs kommuns översikts-
plan som antogs 11 juni 2014. Översiktsplanen tar i sin tur avstamp i kommunens dåvarande Utveck-
lingsplan 2012 (som senare utgått). Utöver detta fi nns även en kortfattad vision antagen 2013:

         ”Lekebergs kommun – Trygghet & nytänkande. Naturligt nära!”

Översiktsplanen anger strategiska ställningstaganden inom en rad olika områden och anger den stra-
tegiska färdriktningen men innehåller även vissa prioriteringar. Bostadsplaneringsprogrammet ska 
visa på hur vision och ställningstaganden ska kunna förverkligas inom bostadssektorn.
Bostadskapitlet i översiktsplanen ingår i planeringsunderlaget som utgör en bilaga till detta doku-
ment. Texten i översiktsplanen upprepas inte inom ramen för Bostadsplaneringsprogrammet, däre-
mot redovisas alla relevanta ställningstaganden som rör befolkningsutveckling och bostadsutveck-
ling. Bostadsplaneringsprogrammet följer avsnittsindelningen i översiktsplanen och under respektive 
avsnitt görs aktuella refl ektioner och fördjupningar av riktlinjerna i syfte att konkretisera åtgärder för 
att uppfylla dessa eller åtminstone aktivt föra målsättningen framåt.

Kompletterande dokument
Avsikten är att Bostadsplaneringsprogrammet i ett senare skede ska kompletteras med ett digitalt 
dokument – ”Byggklara tomter och bostadsprojekt under planering” – där en sammanställning av 
kommunens beredskap för bostadsbyggande redovisas i fyra nivåer:
1. avstyckade bostadstomter som kan säljas och bebyggas omgående
2. planlagda områden där tomter kan göras byggbara inom 6 månader
3. områden där planläggning pågår eller som kräver längre förberedelser än 6 månader för 
    att bli byggklara, alternativt byggbarheten av något annat skäl är osäker
4. områden där bostadsbebyggelse diskuterats men där planuppdrag saknas

Ovanstående redovisning inkluderar såväl kommunalägda tomter som privatägda tomter. Ur ett bo-
stadsförsörjningsperspektiv är båda lika viktiga.
Eftersom sammanställningen av ”Byggklara tomter och bostadsprojekt under planering” måste för-
nyas kontinuerligt vartefter tomter säljs och nya tillkommer ingår det inte som en del i Bostadsplane-
ringsprogrammet som kommunfullmäktige tar beslut om.
I nuvarande organisation hanteras sammanställningen av Sydnärkes Byggförvaltning.
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Andra dokument som bostadsplaneringsprogrammet 
bör relatera till
Utöver de kommunala dokumenten bedöms följande regionala och nationella mål- och strategidoku-
ment ha inverkan på bostadsförsörjningen och som kommunen därmed ska förhålla sig till:

1. Regional utvecklingsplan (RUS)/Regional översiktlig planering (RÖP), antagen 2012
Det bedöms inte fi nnas något ytterligare att tillägga jämfört med ställningstaganden och konsekven-
ser som redovisas i översiktsplanen (se bilaga Planeringsförutsättningar).
En ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) är under framtagande men då den är långt ifrån färdigbe-
handlad och beslutad går det inte att förhålla sig till det dokumentet i bostadsplaneringsprogrammet.

2. Boverkets vision 2025
Det bedöms inte fi nnas något ytterligare att tillägga jämfört med ställningstagandet i översiktsplanen, 
vilket är att visionen ska beaktas.

3. Planeringsförutsättningar – bostäder för äldre 
Dokumentet framtaget av Region Örebro läns i samarbete med länets kommuner. En sammanställ-
ning av de planeringsförutsättningar som kan förutses inom området bostadsförsörjning för äldre, 
däribland visas på alternativa prognosmodeller för att bedöma det framtida behovet. Än så länge 
fi nns bara förhandskopior av dokumentet, ej politiskt behandlat (se bilaga Planeringsförutsättningar).

Regionalt samarbete
Det har under fl era år, under ledning av Region Örebro län, pågått ett organiserat regionalt samar-
bete kring strategisk planering (Arena RÖP) i allmänhet och bostadsförsörjning i synnehet. Sedan 
två år fi nns ett särskilt samverkansråd för bostadsförsörjningen där samtliga 12 kommuner i länet är 
representerade, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Det är ett utmärkt forum för att diskutera 
bostadsproblematiken och lära av varandra. Det har bl a också utmynnat i en rapport med planerings-
underlag för det framtida bostadsbehovet för äldre.

Underlag för statsbidrag
Regeringen beslutade 21 mars 2016 att införa ett stadsbidrag till kommuner för att stimulera ökat bo-
stadsbyggande, även kallad byggbonusen. Ett av kraven för att erhålla byggbonus är att kommunen 
har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Detta bostadsplaneringsprogram uppfyller nämnda 
krav. 

Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE     11

Nybyggda parhus i Fjugesta Foto: Bosse Björk

Sida 200 of 579



Befolkningsutveckling 
Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 3.4)

Aktuella planeringsförutsättningar 2017
Lekebergs kommun har under de två åren sedan översiktsplanen antogs haft en snabbare befolknings-
utveckling jämfört med de prognoser som gällde 2012-2013 när handläggningen pågick. Ökningen 
var 74 personer för 2014 och 129 för 2015 och förra året 2016 landade invånarantalet på 7 637 d v s 
en ökning med 145 personer.
Ett antal faktorer har identifi erats som huvudorsakerna till utvecklingen. En är att Örebro har utveck-
lats till att vara en av Sveriges snabbast växande städer vilket spillt över på grannkommunerna, men 
särskilt i Kumla och Lekeberg som logistiskt ligger närmast Örebro. En annan trend är en generellt 
större invandring, oräknat den stora fl yktingströmmen under hösten 2015, som är nationell och som 
inneburit att de fl esta kommunerna i länet haft en mer positiv befolkningsutveckling än under de 
senaste 20-30 åren. Även om förhållandevis få invandrare har slagit sig ner i Lekeberg så bedöms 
även denna faktor indirekt spillt över till kommunen. Därtill ska läggas Lekebergs attraktivitet som 
landsbygdskommun med en hög servicenivå och slutligen att Lekeberg jämförelsevis har en högre 
nativitet än genomsnittskommunen.
Huvudskälet till att befolkningen ökat mer än väntat just i Lekeberg bedöms vara att utbudet på villa-
tomter i Örebro kommun inte mött efterfrågan och att potentiella villaägare då vänt sig till grannkom-
munerna i sitt sökande. Framförallt Lanna med närheten till Örebro och enkla snabba kommunikatio-
ner har därför blivit ett mycket intressant alternativ.

Diagrammet visar befolkningsutveckling sedan kommunen bildades samt SCB:s prognos 2020,2025 och 2030. 
Åren som saknar invånarantal markerar bara en tänkt jämn kurva mellan prognosåren.

• Kommunen ska genom aktiv marknadsföring och god planberedskap  
 stimulera infl yttning till kommunen och minska utfl yttningen.

• Grundläggande planeringsförutsättning utgår från en befolknings-
 ökning med 50 personer per år för den närmaste 10-årsperioden och  
 att större delen av denna befolkningsökning torde ske i Lannaomr-
 det följt av Fjugesta tätort.
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SCB:s befolkningsprognos från 2015 visar en befolkning på 7 525 för 2015. Det innebär att progno-
sen visar ett något högre antal för 2015 än vad som blev det faktiska utfall, 7 492. Prognosen visar 
vidare en befolkning på 7958 för 2020. Det skulle ge en ökning med strax under 100 personer per 
år för perioden. Utfallet för 2015 (129) och 2016 (145) är högre än detta. Är det troligt att ökningen 
avtar så påtagligt under de närmaste fyra åren som prognosen antyder? Nya befolkningsprognoser 
som tar hänsyn till de senaste två årens fl yktingvåg håller på att tas fram. I skrivande stund är denna 
nya prognos inte tillgänglig.

Diagrammet visar befolkningsutvecklingen sedan kommunen bildades samt en ökning för 2018-2022 med 100 
invånare per år (mörkrosa stapel) vilket motsvarar en snittökning för de senaste åren. För år 2017 har en be-
dömd ökning (143 invånare) lagts in motsvarande 2016 år ökning (145 invånare). Oavsett om denna mer försik-
tiga ökningstakt används eller om ökningen blir mer i paritet med 2016 så är ökningstakten högre än prognosen 
på föregående sida.

Det fi nns inget som tyder på att Örebros tillväxttakt ska avta de närmaste åren varför Lekeberg bör 
planera för en större årlig befolkningsökning än vad översiktsplanen utgår från. Endera i paritet med 
det senaste året eller ett snitt för de senaste åren, d v s mellan 100-150 personer.
.
Nyproduktion av bostäder är helt avgörande för att en sådan befolkningsökning ska komma till stånd 
eftersom det inte fi nns någon ledig kapacitet alls att fylla.
Vad gäller målgrupper har familjer utgjort den huvudsakliga delen av befolkningsökningen, god till-
gång på villatomter har bidragit till detta och denna trend förväntas fortsätta. En förhållandevis hög 
nativitet bidrar därutöver till att barn står för en i sammanhanget stor del av befolkningsökningen. 
Unga vuxna som inte stannar i kommunen fl yttar i stor utsträckning till Örebro men återkommer ofta 
efter familjebildning. Andelen studenter som bor i kommunen är litet och då bor man ofta kvar hem-
ma. Avseende den äldre delen av befolkningen utgörs bosättningen huvudsakligen av personer som 
redan fi nns i eller har en anknytning till kommunen. Andelen invandrare som bosatt sig i kommunen 
har varit tämligen litet och med en bostadsstruktur med förhållandevis få hyreslägenheter torde ingen 
stor förändring ske. Andelen bostadslösa är liten och avser främst unga som bor kvar hemma efter-
som det fi nns brist på billiga smålägenheter. 
En konsekvens av en ökande befolkning slår inte bara på bostadsbyggandet. Andra samhällsfunktio-
ner måste också anpassas. För den kommunala verksamheten gäller det främst förskola och skola. 
En ökning med exempelvis 100 personer per år bedöms generera behov av 20-30 förskoleplatser och 
10-15 platser i skolan. Under rubriken ”Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola” nedan 
redovisas de uppskattningar som resulterat i ovanstående bedömning av platsbehovet.
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Vad gäller arbetstillfällen utgör Örebro motor för Lekeberg det fi nns inga indikationer på en försäm-
ring som påverkar Lekebergs utveckling. Därtill har arbetsmarknadsläget i Karlskoga, som också lig-
ger inom bekvämt pendlingsavstånd, förbättrats under senare år vilket ger fl er intressanta alternativ 
för de som bosätter sig i Lekeberg.
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Bostäder och boende 
Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 7)

• Kommunens ståndpunkt är att inte motverka konvertering av fritids-
 hus till åretruntboende. Översiktsplanen ska medverka till att b-
 stadsbeståndet i kommunen har en sådan sammansättning att såväl
  den redan bofasta som infl yttande befolkningen kan erbjudas ett 
 varierat utbud av boendemöjligheter, både vad gäller boendeformer 
 och platser för boendet.  Lyhördhet för efterfrågan ska vara vägl-
 dande samtidigt som förutsägbara trender i åldersstrukturen ska 
 beaktas i den löpande bostadsplaneringen.

• Sett till prognoser för befolkningsutvecklingen bör planeringsbere-
 skap fi nnas för att kommunen ska växa med minst 50 personer per 
 år de närmaste 10 åren.

• För att stimulera såväl infl yttning till som möjlighet att fl ytta inom
 kommunen, ska kommunen, genom egna initiativ eller genom att
 stödja enskilda initiativ, verka för ett varierat bostadsutbud, både vad
 gäller lägen och upplåtelseformer.

• I de tre tätorterna Fjugesta, Mullhyttan och Lanna bör mark för 
 bostadsbyggande beredas genom planläggning. Ett antal alternativa 
 lägen för villatomter bör fi nnas inom respektive ort och centralt belä-
 gen mark bör fi nnas tillgänglig för fl erfamiljshus och/eller mark-
 bostäder.

• För Lanna-Hidingeområdet, inkluderar även Skärmartorp och 
 Hidingebro, fi nns en fördjupad översiktsplan (FÖP) som är gemen-
 sam med Örebro kommun där FÖP:en även omfattar Vintrosa och 
 Latorp. FÖP:en gäller fullt ut även efter att denna översiktsplan 
 antagits. För ställningstaganden som avser Lanna-området hän-
 visas således till VINNA-FÖP:en (se avgränsning på karta*).

• I de allra mest centrala delarna av Fjugesta bör bebyggelsen vara
 stadsmässig avseende volym och gestaltning (se även fördjupningar
 för Fjugesta tätort (kap 14) och Mullhyttans tätort (kap 15), avgräns-
 ningar markerade på karta*).

* Kompletta kartor som hänvisas till i ovanstående text fi nns i ÖP- respektive FÖP-dokumenten. 
Bearbetade versioner för respektive tätort fi nns läöngre fram i bostadsplaneringsprogrammet.

Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE     15
Sida 204 of 579



Aktuella planeringsförutsättningar 2017

• Kommunen avser inte att genomföra bostadsprojekt i kommunal regi
 utanför de tre största tätorterna, men kommunen ser positivt på 
 bostadsbyggande även i de mindre orterna runt om i kommunen och
 på landsbygden samt att konvertering av fritidshus till åretruntbo-
 ende inte bör motverkas.

• Genom landsbygdsutveckling, däribland ökat bostadsbyggande, vill
 kommunen stärka underlaget för service runt om i kommunen. Ett 
 tematiskt tillägg till översiktsplanen där s k LIS-områden pekas ut 
 tas därför omgående tas fram.

• Kommunen är positiv till att använda boendeformer där kommunen 
 har ett direkt eget ansvar, t ex gruppboenden, som hävstång för att 
 åstadkomma ordinarie bostadslägenheter i de delar av kommunen 
 där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar att åstadkomma 
 detta som självständiga projekt.

• Utformning av bostadsområden och lokalisering av enskilda hus bör 
 ske med hänsyn till den omgivande bebyggelsen och de värden 
 som närhet till naturen ger bör beaktas.

• Befi ntliga och nya gröna stråk bör knyta samman bostadsområden 
 och olika delar i tätorterna. Att säkerställa att de ”gröna” områden 
 hänger ihop, s k grön infrastruktur, gynnar både natur och männ-
 iskor.
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De grundläggande förutsättningarna för bostadsmarknaden i Lekebergs kommun kvarstår så som de 
beskrivs i översiktsplanen men har utvecklats mer positivt. 
 
I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya för-
djupade översiktsplanen för Lanna, som är gemensam med Vintrosa i Örebro kommun (VINNA-
planen), skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utvecklingen i Lanna har VINNA-
planen varit till stor nytta då den visat på en övergripande utvecklingsstruktur för samhället. I allt 
väsentligt har redan bebyggda områden och de områden som nu är under planering följt VINNA-
planen men nu har de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in och ett behov fi nns av att förnya 
fördjupningen för Lanna. 
I VINNA-planen bortsågs helt från Nobelbanan som företeelse. En fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för Nobelbanan, gemensam med tre andra kommuner (Örebro-Karlskoga-Kristinehamn), där nu 
ett sannolikt framtida läge utretts i en s k möjlighetsstudie är under handläggning och FÖP:en kan 
komma att förändra villkoren för vilka ytor som är tillgängliga för bostadsbebyggelse. Det fi nns dock 
ingen direkt konfl ikt mellan utredningsläget och den gällande VINNA-planen.
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I detta bostadsplaneringsprogram kan inga förändringar i översiktsplanedokumenten göras men ställ-
ningstaganden som öppnar för nödvändiga avvikelser aviseras liksom behov av att inleda ett arbete 
med att förnya fördjupningen för Lanna och andra planeringsinsatser i kommunen.

Under 2016 har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits avseende s k LIS-områden (lands-
bygdsutveckling inom strandnära områden) vilket öppnar vissa nya bostadslägen. Utifrån det totala 
behovet av nya bostäder på kort sikt torde dock detta ha begränsad betydelse. Se närmare redogö-
relse nedan.

7.1 Bostadsbeståndet
Bostadsbeståndets fördelning kan givetvis inte förändras på bara två år. Eget boende i villa domine-
rar stort. Nyproduktion av lägenheter i Fjugesta har dock bidragit till att fördelningen inte blivit ändå 
mer skev. Sedan 2014 har 16 hyreslägenheter tillkommit i allmännyttan och där utöver 9 i privat regi. 
Avsaknad av lägenhetsboende i Lanna kvarstår. 
I Lanna har närmare 60 bygglov för villor och parhus beviljats under 2015-2016, drygt hälften har 
fått slutbesked i skrivande stund. I Fjugesta har 14 villor och parhus tillkommit de senaste två åren. I 
Mullhyttan har ingen nybyggnation skett och i övriga kommunen någon enstaka villa.

I samband med framtagandet av detta dokument har bl a fastighetsmäklare intervjuats eftersom de 
bedöms ha bäst kunskap om hur den verkliga efterfrågan ser ut, d v s bland de som gör eller har för 
avsikt att göra den ekonomiska investering ett bostadsköp innebär.
Här framgår då två tydliga trender. De som köper eller bygger i Lanna är i huvudsak örebroare som    
p g a begränsat utbud i Örebro väljer närliggande Lanna. Nybyggnad av en villa, inkl tomt och VA-
anslutningen ligger runt 4 miljoner och det är pengar som man får tillbaka vid försäljning.
De som bygger i Fjugesta har till större delen utsträckning en lokal anknytning. En viss förskjutning 
mot fl er utifrån kommande kan dock skönjas, eventuellt som en effekt av det höga trycket i Lanna. 
Tendensen är att bygga något billigare hus i Fjugesta men det är inte möjligt att komma under 3 mil-
joner kronor i totalkostnad. Det är också något svårare att få tillbaka investeringen om man tvingas 
till en snabb försäljning.

Bostadsbyggandet i övriga kommunen är i stort försumbart men det fi nns även sedan länge pågående 
trend att konvertera fritidshus till åretruntboende. Även om antalet är litet (och svårt att spåra) tillför 
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den här kategorin en del bostäder utanför de båda expansionsorterna, främst runt Mullhyttan. Vid 
Leken fi nns också viss konverteringspotential men här hindrar riksintresset för totalförsvaret någon 
större utvecklingen.

I oktober 2016 fanns 15 personer i kommunens tomtkö, samtliga i Lanna. Antalet är dock missvisan-
de eftersom de fl esta köper tomt direkt, t ex via mäklarannonser. Efterfrågan är alltså betydligt större 
än vad den kommunala tomtkön antyder. I Lanna råder brist på tomter i dagsläget. I det kommunala 
bostadsbolaget Lebos kö till en hyreslägenhet fi nns i (oktober 2016) 120 bostadssökande men ett ca 
200 om alla typer av objekt räknas in.
Det ska slutligen poängteras att det löpande förs en dialog med privata aktörer som svarar för mer-
parten av bostadsbeståndet (villor och fl erbostadshus) inklusive aktuell nyproduktion.

7.2 Framtida bostadsbehov och bostadsefterfrågan
Lekeberg kan sägas ha haft bostadsbrist under ett fl ertal år men en reell brist har funnits i ca 2 år. 
Medan efterfrågan på villatomter, främst i Lanna, hittills har kunnat mötas har byggandet av hyres-
rätter först nyligen nått upp till den faktiska efterfrågan och närmar sig balans. Det fi nns dock ett 
underskott på smålägenheter. Här gäller efterfrågan främst billigare lägenheter varför behovet inte 
kan lösas genom nyproduktion.
Bedömningen är att efterfrågan på villatomter kommer fortsätta vara stort under kommande år. Den 
absolut övervägande delen fi nns i Lanna och här kan det bli svårt att möta efterfrågan eftersom de 
ytor som varit enkla och lämpliga att exploatera snart är fullt utnyttjade. Efterfrågan på villatomter 
i Fjugesta har varit och är än så länge lägre. Här fi nns planerad byggbar mark, såväl som plane-
ringsbar mark i linje med översiktsplanen, som bedöms räcka för att möta efterfrågan under den 
närmaste 5-årsperioden. I övriga kommunen rör det sig om enstaka villor som vanligen har koppling 
till enskild mark, som till exempel en pågående planläggning i Hackvad. Ett undantag jämfört med 
översiktsplanen är dock de utvecklingstankar för Lekhyttan som nu lyfts fram, se nedan.  

Finansiering av villor är relativt enkel. Om den enskilde köparen erhåller lån och/eller har tillräckligt 
kapital är det bara att ha mark och planberedskap. Kommunen har dock ett ansvar att klara utbygg-
nad av VA, förskolor, skolor, etc vilket på kort sikt innebär en påfrestning på kommunens ekonomi. 
Viss efterfrågan på hyresrätter fi nns i såväl Fjugesta, Lanna som Mullhyttan. 
Finansieringen av hyreslägenheter är betydligt svårare än för villor. Här är det byggherren som måste 
ha kapital och bankernas benägenhet att låna är begränsad. I princip har det bara varit det kommu-
nala bolaget som kan bygga hyresrätter i större volymer, här kan dock en förändring skönjas. 

Kommunen som sådan bygger inte bostäder men genom det kommunala bostadsbolaget Lekebergs-
bostäder har kommunen dock stort infl ytande på bostadsförsörjningen. Kommunen hr ytterligare 
ett bolag - Lekebergs kommunfastigheter - men detta hanterar endast lokaler. Avseende vård- och 
omsorgsbostäder och liknande har kommunen full beslutandekontroll över byggandet. När det gäl-
ler bostadsbyggande generellt styr efterfrågan och fi nansieringsmöjligheter ifall byggnationer kan 
och ska genomföras. Den huvudsakliga delen för att klara bostadsförsörjningen svarar olika privata 
aktörer för, inte minst när det gäller villabyggande. Om svårigheter skulle uppstå för privata aktörer 
att möta efterfrågan, inget tyder på detta på kort sikt, har det kommunala bostadsbolaget Lebo vissa 
möjligheter att täcka upp byggandet. Även kommunala bolag måste dock enligt lag agera på mark-
nadsmässiga villkor varför rent subventionerat byggande inte är möjligt.
 
Det kommunala bostadsbolaget Lebo planerar utifrån ett behov av upp till 75 lägenheter de närmaste 
5 åren (inklusive de 36 lägenheter som är under byggande). 

Det fi nns några lokala aktörer som byggt radhus/parhus i hyresform, som ett mellanting mellan den 
egna villan och en lägenhet. Här fi nns det en tydlig efterfrågan från villaägare som inte är beredd att 
gå direkt från villaboendet till lägenhet. Huset och tomten blir mindre men man har fortfarande sin 
egen entré och sitt eget garage och är därmed lika självständig som i villaboendet. Fler objekt av den 
här typen är under planering.
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Bristen på billiga smålägenheter kan inte lösas genom nyproduktion eftersom dessa lägenheter, även 
om de tillhör kategorin samupphandlade bostadshus och har förenklat utförande, inte blir tillräckligt 
billiga. Visst ska även viss andel mindre lägenheter ingå i det nyproduerade beståndet men frigöran-
de av äldre smålägenheter genom omsättning på bostadsmarknaden är den huvudsakliga lösningen. 
I en utpräglad landsbygdskommun som Lekeberg fi nns också alternativet att köpa eller hyra mindre 
bostadshus (50-70 m²) utanför tätorterna till överkomligt pris.

Möjligheterna för kommunen att använda sig av det befi ntliga bostadsbeståndet för att täcka vissa 
brister på bostadsmarknaden är litet med tanke på sammansättningen. Den överväldigande majori-
teten utgörs av egna hem som med få undantag kan eller är tillgängliga för att konverteras för annat 
ändamål. De lägenhetsbestånd som fi nns, varav en stor andel är privata, är eftertraktade och det fi nns 
därför små incitament att investera för att bygga om, särskilt med avsikten att skapa smålägenheter 
för betalningssvaga grupper. Förutom tre lägenheter på Bergsgatan har bostadshus i Lekeberg aldrig 
ställts om till kontor eller liknande, det fi nns alltså inga byggnader åter skulle kunna bli bostäder. 
.Det fi nns inte heller i övrigt några direkt lämpliga objekt som skulle kunna byggas om till bostäder 
och de som skulle kunna övervägas är åtminstone på kort sikt inte tillgängliga.

Parhus, radhus, kedjehus kan, om detaljplanerna tillåter det, oftast med fördel blandas med villatom-
ter och kräver inga egna området med särskilda förutsättningar. Radhus och kedjehus kan med fördel 
väljas i mer centrala lägen där högre exploatering önskas, detta gäller främst Fjugesta men är även 
aktuellt i Lanna.

Med en befolkningsökning på exempelvis 100 personer per år bör planering ske för att 35-45 bo-
stadsenheter (villor och lägenheter, kommunala och privata sammanräknat) ska tillkomma per år. 
Minst hälften av dessa bör utgöras av villatomter ungefär hälften bör utgöras av lägenheter med 
hyresrätt eller bostadsrätt. Båda kategorierna kan inkludera parhus, radhus eller kedjehus. Den höga 
andelen villor genererar en relativt låg andel bostadsenheter sammantaget.
Lägenheter för vårdboende och annat särskilt boende ligger utanför summan.

Slutligen bör nämnas att en del av befolkningsökningen kan täckas in av mer optimalt utnyttjande 
av befi ntligt bostadsbestånd. Det gäller främst att en- eller tvåpersonershushåll fl yttar från villa till 
lägenhet och en familj på 3 till 5 personer fl yttar in i villan. För att en sådan rotation på bostadsmark-
naden ska vara möjlig krävs ett tillskott av bostäder, annars uppstår en inlåsningseffekt där en- eller 
tvåpersonershushåll blir kvar i nämnda villa och bristen på bostäder blir ändå större. En liten del kan 
även bestå i att fritidshus konverteras till hus för åretruntboende.
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7.3 Bostadsbyggande i Fjugesta
Bostadsbyggandet har tagit fart i Fjugesta och utvecklats mer positivt än vad bedömdes när över-
siktsplanen togs fram.

Under 2014-2016 har det kommunala bostadsbolaget byggt 16 hyresrätter i nyproduktion (ett fyra-
plans kombohus) centralt i Fjugesta. Därutöver har 15 hyresrätter (varav 6 i parhusform) byggts i 
privat regi. Ytterligare 8 lägenheter i parhus i privat regi är under uppförande och kommer vara klara 
under första halvåret 2017.
Under 2017 kommer genom nyproduktion av det kommunala bostadsbolaget 36 lägenheter (3:or och 
4:or) i tvåplans fl erfamiljshus stå klara vid Norrgårdsvägen i norra Fjugesta. Gällande detaljplan som 
är från 1970-talet medger byggande av ytterligare 32 lägenheter i samma område. 
Det fi nns en byggrätt för ett 15-tal lägenheter på den s k torghustomten i centrala Fjugesta. Uppdrag 
fi nns att ändra detaljplanen för att pröva att öka antalet lägenheter i huset till ett 30-tal. 
Därutöver pågår planering för ett 40-tal lägenheter, varav ett 10-tal är tänkt att vara i form av så kall-
lat trygghetsboende, vilka kan stå klara 2018-2019. Merparten av dessa, eventuellt samtliga, byggs i 
privat regi.

På villasidan har ett 10-tal villor byggts i Fjugesta de senaste åren, samtliga i Sannaområdet (Dag 
Wiréns väg) norr om Sannabadet. Här återstår nu 6 av totalt 25 villatomter i detta område. Totalt 
fi nns 13 byggbara kommunala villatomter i Fjugesta.

En ny detaljplan i södra Fjugesta – området benämns Fjugesta Södra och ligger i förlängningen av 
Östra Långgatan - har tagits fram under 2016. Planen medger bostadshus på upp till 4 våningar (12 
meters byggnadshöjd) men är öppen även för villor, parhus och rad-/kedjehus samt lägenheter i 
gruppboendeform. Planen medger även att förskolor kan inrymmas i kvarteren. Det är därför svårt 
att avgöra antalet bostadsenheter (villor/par-, rad-, kedjehus/lägenheter) som tillkommer men att det 
ryms över 100 bostadsenheter inom det nu planlagda Fjugesta Södraområdet får ändå bedömas som 
realistiskt. Det trygghetsboende som nämns ovan avser Fjugesta Södra.
Rent ytmässigt fi nns möjlighet att utvidga Fjugesta Södraområdet. 
 
All bebyggelse som tillkommit och som planeras har följt riktlinjerna i översiktsplanen. Av de 
bostadsutvecklingsområden anvisats i översiktsplanen återstår två, utöver utvidgningen av Fjuge-
sta Södra som nämns ovan. Dels komplettering mot norr i Bergaskogen, dels ett helt nytt område i 
sydvästra Fjugesta - Södra Sanna. Båda dessa områden är främst avsedda för villabebyggelse men 
parhus eller rad-/kedjehus bör vara möjligt.
Området vid Södra Sanna ligger något avskilt från tidigare bebyggelse vilket ställer något krav på 
infrastrukturinvesteringarna (VA, el, bredband, gator). Marken är därutöver privatägd. Det kan fi nnas 
anledning att inom den närmaste 5-årsperioden inleda planläggning av Södra Sanna. Skälet är då 
främst att skapa ett alternativt läge eftersom området norr om Sannabadet snart är fullbyggt. 
Sett till färdigplanerad mark för bostadsbyggande fi nns, främst i Fjugesta Södraområdet, tillräcklig 
beredskap för den kommande 5-årsperioden.
Studier av förtätningsmöjligheter i centrala Fjugesta pågår i enlighet med ställningstagande i över-
siktsplanen, däribland ”Käppentomten”, vid ICA, vid tennisbanorna och längs Storgatan.
I slutet av 5-årsperioden (under nästkommande mandatperiod) bör en inventering göras för att säker-
ställa ifall ytterligare bostadsutvecklingslägen bör tas fram. 
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Karta ovan visar hur nya bebyggelseområden och områden under planläggning stämmer överens 
med fördjupningen i översiktsplanen (gällande ÖP). 
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Gällande detaljplan

Möjlig avstyckning av tomter för bostadsändamål i gällande detaljplan

1
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DETALJPLAN Fjugesta 6:3 m.fl. Laga kraft 1980-01-04 Möjliggör för 
bostäder, småindustri och allmänt ändamål (skola etc.)

DETALJPLAN Fjugesta 5:2 m.fl. Laga kraft 2016-05-17 Möjliggör för 
bostäder och förskola

DETALJPLAN Norra Fjugesta (Fjugesta 5:10 m.fl.) Laga kraft 2005-03-01 
Möjliggör för bostäder

DETALJPLAN Knista-Sanna 1:20 m.fl. Laga kraft 2008-12-19 Möjliggör 
för bostäder

DETALJPLAN del av stadsplan för Fjugesta municipalsamhälle Möjliggör 
bland annat för bostäder
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I området utpekat som centrum finns flera överlappande 
detaljplaner som i huvudsak möjliggör för bostäder, handel, kontor 
m.m. Det finns även planer som medger bensinstation och 
småindustri 

Utbyggnads
KKoommpplleetttteerriinnggss-

område bostäder
FFoorrttssaatttt uutt-

kli B

Fördjupning för Fjugesta tätort ur Lekebergs ÖP (2014). Detaljplaner inom utbyggnads- och 
kompletteringsområden för bostäder utmarkerade.   
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7.4 Bostadsbyggande i Mullhyttan
Till skillnad från de båda övriga tätorterna i Lekeberg har ingen ny bostadsbebyggelse tillkommit 
i Mullhyttan och ingen nyproduktion är att vänta på kort sikt. Av de LIS-områden som tillkommit 
under året (se närmare redovisning nedan) är de mest intressanta lokaliserade i och runt Mullhyttan.

22     Bostadsplaneringsprogram Lekebergs kommun - ANTAGANDE

Mullhyttan genomgår en generationsväxling, det fi nns ett stort underlag för skolan (F-6), vilket 
indikerar att det ändå fi nns en efterfrågan på bostäder. Hittills har efterfrågan täckts av de villor 
som blivit lediga. Möjligheten att undantaget villor fi nansiera bostadsbyggande på en så liten ort är 
mycket begränsad varför det kommunala bolaget har en viktig roll för att skapa en acceptabel och på 
sikt nödvändig utveckling i Mullhyttan. Bedömningen för närvarande är dock att bostadsbolaget inte 
kan prioritera byggande i Mullhyttan. Förutom förskola och skola fi nns här en välsorterad dagligva-
rubutik som försörjer hela den västra delen av kommunen samt en automatstation för drivmedel.

Huvudskälet till den begränsade utvecklingen i Mullhyttan torde vara att orten ligger längst från 
Örebro med dess stora arbetsmarknad.

Det fi nns idag 3 byggklara kommunala tomter i Mullhyttan. Det är ett alltför litet antal även om ef-
terfrågan är mycket låg. Planläggning för att skapa några alternativ i attraktiva lägen bör genomföras 
snarast. 
Det fi nns en detaljplan för markbostäder i centrala Mullhyttan som togs fram i början av 1990-talet 
men som aldrig genomfördes. Planen är anpassad för ett specifi kt byggprojekt och kan behöva re-
videras för att öppna för alternativ utformning. Det är viktigt att ha planberedskap för markbostäder 
(hyresrätt eller bostadsrätt) centralt i Mullhyttan. 

Förordade ytor fi nns anvisade i översiktsplanen.

Det nya LIS-området Mullhyttan underlättar byggande längs Mullån. Foto: Bosse Björk
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Karta ovan visar fördjupningen i översiktsplanen samt var planlagda bostadstomter fi nns. Ingen ny bebyggelse 
har tillkommit i Mullhyttan sedan ÖP antogs och ingen ny planläggning är aktuell för närvarande.
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2

Fördjupning för Mullhyttans tätort ur Lekebergs ÖP (2014). Detaljplaner och användningsområden för 
bostad i gällande detaljplan utmarkerade inom utbyggnads- och kompletteringsområden för bostad.   

Gällande detaljplan

Områden för bostad i del av gällande detaljplan 1

2

DETALJPLAN del av byggnadsplan för Mullhyttans samhälle 
Laga kraft 1971-04-26 Möjliggör för bostäder, samlings- och 
föreningslokaler, idrottsplats, kyrka, småindustri och allmänt ändamål 
(skola etc.)

DETALJPLAN Sörhult 1:148, 1:149 mm Laga kraft 1990-12-5 Möjliggör 
för bostäder

1

1

1

1

1
1

1
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 7.5 Bostadsbyggande i Lanna
Lannas-Hidinges expansion har fortsatt i oförminskad takt de senaste åren och ser snarare ut att öka 
ytterligare än stagnera den närmast 3-årsperioden, förutsatt tillgång på nya villatomter. Ortens lo-
gistiska läge i kombination med att Örebro inte möter upp efterfrågan på just villatomter och att här 
fi nns en aktiv markägare och entreprenör är huvudskälen till utvecklingen.

I samband med att den nya översiktsplanen arbetades fram beslutades att den då relativt nya fördju-
pade översiktsplanen för Lanna (vilken även inkluderar Hidinge), som är gemensam med Vintrosa 
i Örebro kommun, VINNA-planen skulle gälla oförändrad. I den närmast explosionsartade utveck-
lingen i Lanna har VINNA-planen varit till stor nytta då det i den funnits en fastlagd övergripande 
struktur för samhällets utveckling. I allt väsentligt har de områden som bebyggts de senaste åren och 
de områden som nu är under planering följt VINNA-planen. 

Nu har dock de fl esta ytorna för bostadsutveckling täckts in. Närmare 60 bygglov för villor och 
parhus har beviljats i Lanna-Hidinge under 2015-2016, drygt hälften har fått slutbesked i skrivande 
stund, d v s de är klara för att fl ytta in.
Det fi nns för dagen (okt 2016) ett 40-tal byggklara tomter i Lanna-Hidingeområdet, samtliga privata.

Planläggning pågår (vid Sälven) för vad som preliminärt är 15+15 lägenheter i parhus (kan även 
nyttjas för 30-40 radhus eller ett 15-tal vanliga villatomter), planen klar 2017-2018.
Kommunen äger begränsat med mark i Lanna och det fi nns för närvarande inga kommunala villa-
tomter att erbjuda.

I VINNA-planen bortsågs helt från Nobelbanan - en ny järnvägssträckning mellan Örebro och Kris-
tinehamn (som en del i en snabbare och genare järnväg mellan Stockholm och Oslo). En fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Nobelbanan, gemensam med tre andra kommuner (Örebro-Karlskoga-Kris-
tinehamn), och där nu ett sannolikt framtida läge förordats i en s k möjlighetsstudie, är under hand-
läggning. FÖP:en kan komma att förändra villkoren för vilka ytor som är tillgängliga för bostadsbe-
byggelse, bland annat kommer bullerberäkningar att göras för att undvika bostadslokaliseringar som 
leder till framtida störningspåverkan. Det fi nns dock inga stora konfl ikter mellan utredningsläget och 
den gällande VINNA-planen men några bostadsutvecklingsområden kommer behöva justeras något i 
omfattning.

Ett föreslaget bostadsområde beläget omedelbart söder om det förordade järnvägsläget, vilket även 
inkludera ett stationsläge, har i avvaktan på översiktsplaneprocessen (FÖP:en) lagts vilande. Om-
rådet kan dock med största sannolikhet planeras och byggas enligt förslag (där hänsyn tagits till en 
eventuell framtida järnväg) men en fördröjning till 2018 kan nu förväntas. Möjligen kan 10-15 villa-/
parhustomter planläggas som ligger med god marginal från nämnda järnvägssträckning och invid en 
befi ntlig gata som för närvarande bara bebyggts längs ena sidan.

I VINNA-planen återstår nu i princip bara ett område norr om f d E18. Hur attraktivt detta område, 
med tanke på läget, anses vara bland köparna är oklart. Markägarförhållanden (tre olika privata 
markägare) i området kan eventuellt också göra det svårare att exploatera än de områden som tagits 
fram hittills. Totalt bör ett 100-tal villatomter bedöms kunna inrymmas här, även par-, rad- och ked-
jehus är möjliga att bygga. Området är inte planlagt än, ingen process är påbörjad.

Det fi nns även ett område centralt i Lanna-Hidinge som är ett planlagt för fl erfamiljshus i kombina-
tion med handel men som är intressant även för skolverksamhet, åtminstone på delar av ytan. Tidiga 
samtal förs om byggande på platsen, både avseende bostäder och handel.
 
Det är med tanke på en förväntad fortsatt efterfrågan på i huvudsak villatomter i Lanna-Hidingeom-
rådet är det mycket viktigt att omgående utreda förutsättningarna för bostadsbyggande. Hur mycket 
ytterligare expansion är rimlig och i så fall var. Det här är ett arbete som skulle ha inletts inom något 
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Möjlig järnvägssträckning Nobelbanan

Gällande detaljplan

Pågående planarbete/framtida planläggning

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

DETALJPLAN Sälven 1:35 Laga kraft 2008-02-27 Möjliggör för 
bostäder

DETALJPLAN Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Laga kraft 2012-10-22 Möjliggör 
för bostäder

DETALJPLAN Vreta 2:11 m.fl. (1) Laga kraft 2015-06-02 Möjliggör för bostäder, 
förskola och centrumutveckling

DETALJPLAN Del av Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Laga kraft 2015-06-02 
Möjliggör för bostäder

DETALJPLANEFÖRSLAG Sälven 1:41 och 1:39 Möjliggör för bostäder och 
bussvändplats 

FRAMTIDA PLANLÄGGNING Vreta 2:11 (3)
OBS! Utformning och omfattning avgörs i samband med detaljplaneprocess

Möjlig järnvägssträckning Nobelbanan 1

2

DETALJPLAN Sälven 1:35 Laga kraft 2008-02-27 Möjliggör för
bostäder

DETALJPLAN

Möjlig sträckning ny gata/väg

7

FRAMTIDA PLANLÄGGNING Hidinge-Lanna 1:89 m.fl 
OBS! Utformning och omfattning avgörs i samband med detaljplaneprocess

Karta ovan visar hur nya bebyggelseområden och områden under planläggning stämmer överens med det nu 
gällande översiktsplanedokumentet, den s k VINNA-planen (FÖP). På denna karta har även det förordade (men 
inte beslutade) läget för en framtida Nobelbana lagts in liksom läge för en ny gatuanslutning från väg 204. 
Texten i bubblorna tillhör den ursprungliga fördjupade översiktsplanen och är inga ställningstaganden som till-
kommit i detta bostadsplaneringsprogram.
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år i alla fall, möjligen inom ramen för en förnyad fördjupning för Lanna (del av VINNA-planen) 
men det här arbetet bör i någon form startas omgående. Ett sådant arbete behöver inte innebära att en 
ny VINNA-FÖP tas fram. VINNA-planen kan bestå för de kommungemensamma frågorna medan 
förnyelse görs för de västra och södra delarna av Lanna-Hidingeområdet som är aktuell för fortsatt 
utveckling. Även förordat läge för en framtida Nobelbana måste beaktas i en förnyad fördjupning. 
Tillsammans med länsstyrelsen håller kommunen för närvarande på att upprätta en grönstrukturplan. 
Utfallet av detta arbete kommer vara ett betydande underlag för ett strategiskt utredningsarbete. Det 
ska poängteras att en översiktsplan inte är juridiskt bindande varför det inte är något formellt fel att 
frångå VINNA-planen innehåll, det ska däremot motiveras varför så sker, vilket därför görs genom 
detta bostadsplaneringsprogram.

Så här långt har all expansion varit i form av villor, men lägenheter i parhus är under planering, men 
det fi nns efterfrågan på hyreslägenheter varför även sådana lägen också bör pekas ut.

7.6 Bostadsbyggande i övriga kommunen
Efterfrågan på bostäder och då främst tomter för enfamiljshus är låg jämfört med Lanna-Hidinge och 
Fjugesta. I de fall nyproduktion sker är det utan undantag personer med koppling till en viss plats, 
vanligen familj- och släktförhållanden eller markägande.

Ett exempel där en enskild markägare genomför planläggning är Hackvads Bo, som omfattar 7 nya 
villatomter, alternativt 10-12 radhus eller marklägenheter. Det går även att göra en kombination av de 
båda. Planen förväntas vara klar under våren 2017.

De nya LIS-områdena, se nedan, kan komma att öka intresset för bostadsbyggande i de strandnära 
områden som pekats ut men bedömningen är att det inte kommer innebära någon dramatisk föränd-
ring.

I översiktsplanen slogs fast att kommunen inte avser att ta några initiativ till planläggning och byg-
gande utanför de tre tätorterna. Delvis beroende på efterfrågan, delvis på att kommunen inte äger 
någon exploaterbar mark utanför de tre tätorterna.
 
Ett nytt ställningstagande avseende kommunala initiativ görs nu för Lekhyttan. Med tanke på den 
explosionsartade utvecklingen i Lanna-Hidingeområdet, där möjligheterna till fortsatt expansion nu 
är begränsade, görs en initial planeringsinsats för området vid Lekhyttan. Lekhyttan ligger invid E18 
och har utmärkta kommunikationer både mot Örebro och Karlskoga. Längs med Lekhytteån fi nns ett 
godkänt LIS-område. Kommunen äger i nuläget ingen mark i Lekhyttan och byn är ännu inte anslu-
ten till allmänt vatten och avlopp. Riksintresse för kulturmiljövård och naturvård fi nns ställer vissa 
krav på var och hur byggande kan ske. Det eventuellt framtida järnvägsstråket för Nobelbanan, där 
en fördjupad översiktsplan är under framtagande, berör Lekhyttan i den del som ligger norr om E18. 
Ett programarbete föreslås inledas omgående för att utreda möjligheterna att utveckla Lekhyttan som 
bostadsort.

Sedan tidigare fi nns en detaljplan i Hidingebro med byggrätt för ett betydande antal villatomter. 
Markägarförhållandena måste dock hanteras om exploatering ska ske.

7.7 Bebebyggelsetäthet, hustyper, energiprestanda, och 
social boendemiljö
Inga förändringar jämfört med översiktsplanens ställningstaganden.
Noteras bör dock att riksdagen beslutat att kommunerna inte längre kan begära strängare krav än 
nationell lagstiftning. Det kan bl a gälla energiprestanda i bostäder.
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7.8 Landsbygdsutveckling och strandnära boende
Under 2016 har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antagits avseende s k LIS-områden (lands-
bygdsutveckling inom strandnära områden) vilket öppnar vissa nya bostadslägen. Totalt rör det sig 
om 10 LIS-områden. För 5 av områdena är syftet att närheten till vatten inte ska försvåra naturlig för-
tätning. Dessa är Lekhyttan, Vekhyttan, Hidingebro, Kvistbro/Gropen samt Mullhyttan. Här förväntas 
inga egentliga exploateringar. Lillsjöstrand avser endast lägergårdsverksamheten. Återstår 4 områden 
vid Multen och Storbjörken där det möjligen kan tillkomma ett antal nya bostadshus. Utifrån det 
totala behovet av nya bostäder på kort sikt torde dock detta ha begränsad betydelse. Se nedan för 
konvertering från fritidshusboende till åretruntboende. 

Karta ovan visar hur de 10 av länsstyrelsen godkända LIS-områdena i Lekebergs kommun. Inom avgränsade 
LIS-områden kan under vissa omständigheter undantag från strandskyddsreglerna göras. Område 1 omfattar 
inga lättnader för bostadsbyggande.
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  7.9 Fritidshusboende
De nya LIS-områdena bidrar till att nya fritidshus enklare kan tillkomma men en större potential 
fi nns i planläggas för konvertering av fritidshus till åretruntboende. I princip handlar det om att 
husen får byggas större och kan byggas om enligt ägarnas önskemål. Förändringstakten är begränsad 
men viktig i dessa områden där utvecklingen på bostadsmarknaden i övrigt är liten.
Även om antalet är litet (och svårt att spåra) tillför den här kategorin en del bostäder utanför de båda 
expansionsorterna, främst runt Mullhyttan och i någon mån vid Leken.

Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Med utgångspunkt från de närmast föregående årens erfarenhet och  
 utfall bör 35-45 bostadsenheter per år tillkomma varav mer än hälften 
 bör utgöras av tomter för villabyggande.

• Nuvarande brist på smålägenheter i Fjugesta avhjälps.

• Den fördjupade översiktsplan (FÖP) som gäller för Lanna-Hidinge-
 området, inkluderande även Skärmartorp och Hidingebro, och som är
 gemensam med Örebro kommun där den även omfattar Vintrosa och 
 Latorp, (VINNA-planen), bör med anledning av den snabba utveck-
 lingen i Lanna och att den inte alls beaktar en eventuellt framtida 
 järnväg (Nobelbanan) förnyas i den del som avser berörda delar av 
 Lanna. Resterande delar av VINNA-planen kan lämnas oförändrade.

• I avvaktan på en förnyelse av del av VINNA-planen, samt att en för-
 djupad översiktsplan för Nobelbanan sannolikt antas under 2018 och 
 därmed ger vissa nya planeringsförutsättningar, är det nödvändigt att 
 tillåta vissa avvikelser gentemot VINNA-planen för att inte hämma till-
 komsten av nya bostäder eller förhindra en nödvändig utveckling av 
 Lanna-Hidingeområdet.

• Avvikelser från VINNA-planen ska kommuniceras med Örebro kommun.

• Ett programarbete inleds omgående med syfte att utreda möjligheterna 
 att utveckla Lekhyttan som bostadsort.
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Offentlig service 
– utveckling inom vård och omsorg

Ställningstaganden beslutade i ÖP 2014 (Kap 9.2)

Aktuella planeringsförutsättningar 2017
De bedömningar som gjordes i översiktsplanen anses vara korrekta även idag. De 2-3 år som pas-
serat innebär dock att tidpunkten för att möta behovet genom att inleda planering och bygga är nära 
förestående. Boendefrågan kopplat till fl ykting mottagning och bostadslösa behandlades dock inte 
specifi kt i översiktsplanen, aktuella beslutsförutsättningar för dessa grupper redovisas under egna 
rubriker nedan.

Region Örebro län har i samverkan med länets kommuner studerat det framtida behovet av vård- och 
omsorgsboende, vilket inkluderar permanenta platser för korttidsvård. 
Det fi nns fl era olika beräkningsmodeller för att bedöma det framtida behovet varav en har fått utgöra 
huvudalternativet och utgör utgångspunkt för Lekebergs antaganden. I huvudalternativet beräknas 
det tillkommande behovet av vård och omsorgsplatser i Lekeberg vara under 10 fram till 2020 och 
närmare 50 platser fram till 2030.

Kommunens bedömning är att det fi nns planberedskap för att möta alla kända behov av särskilda bo-
enden under den närmaste 5-årsperioden. Dels på olika platser i Fjugesta, dels i Lanna invid skolan.

Service till äldre
Det fi nns idag 80 lägenheter/platser för vård- och omsorgsboende på Linden och Oxelgården. Genom 
byggande av 12 lägenheter i en ny gruppbostad (8+4 lägenheter) i Fjugesta Södra (klar 2017), kan 
platser frigöras på Oxelgården. Kompletterat med ytterligare effektivisering i befi ntligt bostadsbe-
stånd täcks en del av behovet av vård- och omsorgsboende fram till 2020. 

Det 10-tal lägenheter i trygghetsboendeform som är under planering bedöms, om de förverkligas, 
också lätta något på trycket att skapa rena vård- och omsorgsplatser. Anledningen till detta är att 
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• Kommunen bör ha planberedskap för att möta behov av särskilda
 boenden, främst gruppboenden och vårdboenden.

• Kommunen ska verka för att byggande av alternativa äldreboenden 
 (individuellt boende med viss service) både i kommunal och privat 
 regi ska kunna ske.

• Kommunen är positiv till att använda boendeformer där kommunen 
 har ett direkt eget ansvar, t ex gruppboenden, som hävstång för att 
 åstadkomma ordinarie bostadslägenheter i de delar av kommunen 
 där det inte fi nns marknadsmässiga förutsättningar att åstadkomma 
 detta som självständiga projekt.
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boende med vårdbehov kan bo kvar längre i en för ändamålet bättre disponerad lägenhet än vad som 
vanligen är möjligt i vanliga lägenheter och villor.

För att täcka hela behovet är vård- och omsorgsplatser fram till 2020 är bedömningen i detta scenario 
att 10-talet lägenheter måste tillkomma i form av nyproduktion. Så få platser är dock för litet för att 
driftmässigt fungera som en egen enhet, alltså krävs kompletterande lösningar.

En utredning pågår i skrivande stund som syftar till att hitta den långsiktigt mest fördelaktiga lös-
ningen för kommunen. Nuvarande vårdlägenheterna vid Linden är inte helt ideala för sitt ändamål 
och utredningen har utmynnat i minst fem alternativ, från utökning av antalet vårdplatser till om-
byggnad till vanliga lägenheter och nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att 
antalet platser i ett nytt vårdboende måste uppgå till minst 54 platser ifall Linden ska ersättas.

Service till funktionshindrade.
Av de 12 lägenheter i gruppboende (LSS) som uppförs vid Fjugesta Södra och som beskrivs ovan är 
fördelade på 8 i en huvudbyggnad och 4 i två fl ygelbyggnader, samtliga avsedda för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Det bedöms inom 5 år fi nnas behov av ytterligare ett antal lägenheter för personer med funktions-
nedsättning. Huvudspåret här är att söka samarbete med Örebro kommun för att t ex bygga ett nytt 
gruppboende i Lanna som även kan täcka behovet i Vintrosa/Latorp.

En annan möjlighet är att bygga ett gruppboende med 6-8 lägenheter men där några av dessa under 
en övergångstid används med annan inriktning, t ex som vanliga hyreslägenheter. Under 6 lägenheter 
är en för liten enhet driftmässigt.

Översiktsplanens ställningstagande att använda den här typen av boende som hävstång för att i ett 
samordnat byggprojekt tillskapa vanliga lägenheter bör övervägas. Svårigheten att få till nyproduk-
tion av bostäder är framförallt tydlig i Mullhyttan varför orten bör vara prioriterad.
I Lanna saknas idag hyresrätter i princip helt men möjligheten att fi nansiera lägenheter bedöms ändå 
vara större här, utan samordning med byggande av särskilda boenden. 

Bostadsbyggandets påverkan på förskola och skola
En konsekvens av ett ökat antal barnfamiljer fl yttar in i kommunen är att barnomsorg och skolverk-
samhet påverkas. Kommunen har ansvar för att se till att antalet platser i förskola/skola räcker till. I 
områden där ett omfattande bostadsbyggande sker på mycket kort tid behöver kommunen även pla-
nera för förskole- och skolverksamhet och eventuell utbyggnad. I Lanna-Hidingeområdet där bygg-
nationen mest består av villor är det i huvudsak barnfamiljer som fl yttar in och påverkar behovet av 
förskoleplatser samt skol- och fritidsverksamhet.  Med den byggnadstakt som hållits det senaste året 
kan en ökning inom barnomsorgen motsvara ungefär två förskoleavdelningar per år bara i Lanna-
Hidinge. 

När det gäller utbyggnad av lägenheter, främst i Fjugesta, är infl yttarna i större utsträckning äldre 
som säljer sin villa där barnfamiljer i sin tur fl yttar in. Med ökat bostadsbyggande måste planeringen 
för utökad barnomsorg och skola ske även i Fjugesta. Lekebergsskolan årskurs 7-9 kommer helt 
säkert att få ett kraftigt ökat elevantal från läsår 2023-2024 med anledningen av det omfattande bo-
stadsbyggandet i Lanna-Hidingeområdet. 

För att skapa ett uthålligt byggande förordas ett fl exibelt tänkande kring hur de lokaler som byggs för 
förskola/skola i en framtid ska kunna användas för annan kommunal verksamhet, äldreboende eller 
för försäljning som vanliga bostäder.
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Utifrån de senaste årens erfarenheter i Lanna-Hidingeområdet utgör ca 80 % av infl yttade barnfa-
miljer, där barn i förskoleåldern är i klar majoritet (uppskattad fördelning 70/30). I Fjugesta liksom 
i övriga kommunen bedöms andelen barnfamiljer vara lägre men uppskattningen är 50 %, även det 
utifrån erfarenhet. Antal barn per familj/kvinna (fertiliteten) i Sverige är 1,85 för år 2015. I Leke-
bergs kommun är fertiliteten högre, 2,36 för 2015. Även över tid 20 år har fertiliteten i Lekeberg 
varit högre än riksgenomsnittet. Trenden är en något sjunkande fertilitet de senaste 3-4 åren både i 
riket och i Lekeberg. Beräkningsnivån för 2018-2022 har i detta dokument satts till 2,20.

Tabellen visar fertiliteten i Lekebergs kommun jämfört riksgenomsnittet under åren 1995-2015. Fertiliteten ligger 
generellt högre eller mycket högre i Lekeberg jämfört med riket. Från toppen i slutet av 00-talet harfertiliteten 
sjunkit något både i riket och i Lekeberg.

Om befolkningsökningen som exempel skulle bli 100 personer för perioden 2018-2022 bedöms 
huvuddelen av ökningen ske i Lanna-Hidingeområdet och större delen i övrigt i Fjugesta. Om för-
delningen sätts till 65 % i Lanna-Hidinge och 35% i övriga kommunen, och med hänsyn till fertilitet 
och andelen barnfamiljer enligt ovan, skulle utfallet bli 30-45 platser i förskola och skola per år. För-
delningen bedöms bli 20-30 förskoleplatser/år respektive 10-15 skolplatser/år men med en förskjut-
ning åt fl er skolplatser längre fram.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Lekeberg 2,11 1,94 1,87 1,54 1,47 1,76 2,16 1,85 2,59 2,18 2,34 2,40 2,37 3,04 2,26 3,08 2,87 1,96 2,25 2,39 2,36

Riket 1,72 1,59 1,52 1,51 1,50 1,55 1,57 1,65 1,72 1,76 1,78 1,86 1,89 1,91 1,94 1,99 1,91 1,91 1,89 1,88 1,85

Summerad fruktsamhet (fertilitet) för kvinnor under perioden 1995-2015
källa SCB
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Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Kommunen bedömer att planberedskap fi nns för alla kända behov av 
 särskilt boende under den närmaste 5-årsperioden.

• Tillkommande behov av vård- och omsorgsplatser bedöms delvis kunna
 mötas genom effektiviseringar ifall lägenheter av så kallad trygghetsbo-
 endekaraktär tillkommer.

• För att täcka hela behovet av vård- och omsorgsplatser fram till 2020 
 bedöms ett 10-tal lägenheter tillkomma i form av nyproduktion.

• Ifall Linden byggs om till trygghetsboende/seniorlägenheter/vanliga 
 lägenheter och ersätts av ett nytt vårdboende krävs minst 54 platser för 
 att att täcka behovet av nya vård- och omsorgsplatser den närmaste 
 5-årsperioden.

• Kommunens huvudspår för att möta kommande behov av lägenheter för
 personer med funktionsnedsättningar (LSS) bör vara genom samarbete 
 med Örebro kommun och med lokalisering i Lanna.

• Kommunen bör alternativt planera för att ett gruppboende med 6 lägen-
 heter för personer med funktionsnedsättningar (LSS) kan byggas med 
 placering i Mullhyttan, där delar av lägenhetsbeståndet på kort sikt kan 
 användas som ordinarie bostäder.
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Andra företeelser som påverkar bostads-
försörjningen
Under denna punkt belyses ett antal företeelser som påverkar bostadsförsörjningen i kommunen men 
som inte fi nns specifi kt omnämnda i gällande översiktsplan (ÖP).

Situationen för bostadslösa
Det fi nns tre kategorier av bostadslösa:
• Hemlösa som saknar tak över huvudet (sover ute, hos vänner, härbärge, vandrarhem osv)

• Saknar eget kontrakt (andrahandskontrakt med socialtjänsten eller tillfälliga kontrakt, inne 
 boendekontrakt)

• Personer som befi nner sig i behandling och inte har någon bostad att komma hem till. 

Hemlösa
Exempel på personer som hamnar i den denna kategori är personer med psykisk ohälsa, personer 
med missbruksproblem och våldsutsatta personer. För personer med de här problembilderna har 
kommunen och socialtjänsten ett ansvar att utreda och på olika sätt vara behjälplig med att ordna ett 
boende i någon form.
Till kategorin kan även höra så kallade egenbosättare (Ebos) och EU-migranter där kommunen inte 
har något ansvar att ordna boende.

Saknar eget kontrakt
Kommunen har ett ansvar och socialtjänsten utreder situationen för den enskilde och varför de blivit 
bostadslösa. Boendestöd kan vid behov erbjudas. Har personerna bostadssocialt kontrakt med social-
tjänsten är syftet att de efter en tid ska få ta över förstahandskontraktet. 

Personer i behandling
Kommunen har ett ansvar och socialtjänsten utreder situationen för den enskilde och varför de blivit 
bostadslösa. Finns det tydliga svårigheter kan de erbjudas stöd av socialsekreterare för att få hjälp 
att söka bostad. Socialtjänsten ger uppdragstagaren (HVB, familjehem, stödboende etc) som mål i 
vårdplanen att hjälpa personen att söka boende under tiden för placering.

Sammanhållen strategi
Den rena bostadslösheten i Lekebergs kommun är inte omfattande men det är ett växande problem. 
Rent hemlösa är en handfull, därutöver ett 15-tal utan egna kontrakt. Det fi nns behov av att ta fram 
en sammanhållen strategi för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör bostadslösa. I det arbetet 
bör även brister i dagens bostadsförsörjning identifi eras. Till exempel har Lekebergs kommun inga 
egna boenden som kan användas för stödboende eller som så kallade ”lågtröskelboenden”. Det är 
viktigt att fi nna samarbete och samverkan med hyresvärdar och andra partners för att få fungerande 
åtgärder. 
Socialförvaltningen har fått ett uppdrag att utreda det generella behovet hos alla grupper av så kallad 
social förtur till bostäder.
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Bostadsfrågor kopplat till fl yktingsituationen
Under den här punkten behandlas särskilda boendefrågor kopplat till fl yktingsituationen. Ordinär 
invandring utgör en naturlig del av bostadsmarknaden och ingår i ovanstående avsnitt,

Flyktingvågen hösten 2015
Den våg av fl yktingar som kom till Sverige hösten 2015 har efter nationella beslut om en betydligt 
stramare fl yktingpolitik avstannat i det närmaste helt redan innan årsskiftet 2015/2016. Det fi nns 
dock många asylsökande på fl yktingboenden som succesivt erhåller uppehållstillstånd och som ska 
slussas ut i samhället och erhålla ett vanligt boende. En ny lag - Lag om mottagande av vissa invand-
rare för bosättning (SFS 2016:38), vanligen benämnd Bosättningslagen - fördelar efter anvisning 
fl yktingar till samtliga kommuner, dock med hänsyn bl a till hur många fl yktingar som tidigare kom-
mit till kommunen. Detta gör Lekebergs kommuns andel förhållandevis stor jämfört med det totala 
antalet invånare. Fördelningen för 2017 är 34 personer. Utöver detta tillkommer enligt prognos ca 50 
s k självbosättare, d v s totalt ca 85 personer. Enligt länsstyrelsen är ca 50 % av dessa s k självhushåll 
men den siffran är mycket osäker. 
Observera att ovanstående siffror gäller 2017 och därför inte ligger inom programperioden som avser 
åren 2018-2022. Det fi nns en hel del som talar för att andelen anvisade och självbosättare kommer 
minska så småningom varför utfallet för åren 2018-2022 är mycket osäkert. Detta måste beaktas och 
utfallet bevakas framöver.

Med en omsättning på ca 7 lägenheter per månad i det kommunala bostadsbolaget Lebo fi nns sanno-
likt tillgång till erforderligt antal lägenheter genom viss förtur (se även stycket om bostadslösa nedan 
angående social förtur generellt). Det fi nns dock ett underskott på smålägenheter som periodvis kan 
orsaka problem. Privata aktörer tar genom avtal i nuläget en stor del av ovan beskrivna bosättare. Yt-
terligare avtal med privata aktörer ska eftersträvas men privata hyresvärdar bedöms ha lägre omsätt-
ning än Lebo. Behovet bedöms med nuvarande kunskap vara 2-3 lägenhet per månad, åtminstone 
för första delen av 5-årsperioden. Därefter är det omöjligt att avgöra hur situationen kommer bli. Om 
behovet ligger kvar på den nivå som beskrivs ovan bör det inte fi nnas behov av nyproduktion för att 
klara bostadsförsörjningen för denna grupp.

Ensamkommande barn
Kommunen har fullt ansvar för de ensamkommande barn (EKB) som kommer till kommunen, även 
om de som placeras i olika former av boende i andra kommuner. Även här har tillströmningen nästan 
helt avstannat sedan årsskiftet 2015/2016. För dagen (okt 2106) har kommunen ansvar för totalt 55 
barn, varav 20 bor i Lekebergs kommun, i HVB-hem eller i familjehem. De fl esta utanför kommunen 
fi nns i Laxå kommun. Det fi nns inga planer på att ”ta hem” några av dessa barn.
Från 1 juli 2017 ändras ersättningsreglerna för ensamkommande barn. Dels blir ersättningen lägre, 
dels ges ersättning bara upp till att de fyllt 18 år jämfört med 21-år idag. De som är äldre än 18 år 
kan dessutom inte placeras i HVB-hem utan ska fl ytta till stödboende, egna bostäder, folkhögskola 
eller liknande. Många av de ensamkommande barn som kommunen har ansvar för fyller 18 år under 
2017.

Med utgångspunkt från de nya lägre ersättningsnivåerna kommer placering av ensamkommande barn 
främst att ske i Lekebergs kommun. Med anledning av sänkt åldersgräns för boende på HVB-hem 
bedöms det fi nnas ett större behov av mindre lägenheter. En prognos är dock mycket svår att göra 
eftersom det är omöjligt att förutse hur många av de som fått uppehållstillstånd och som genom att 
de fyller 18 år även blir myndiga, som kommer stanna i Lekebergs kommun.
En mycket grov bedömning är dock att det bör tas höjd för ett 10-tal boenden för 2017 och för 2018 
men att behovet sedan avtar ifall antalet nya ensamkommande barn inte ökar dramatiskt igen. Denna 
grupp omfattas inte av förtur, detsamma gäller för så kallade självbosättare (EBOS).
Bygglov är sökt för ett privat HVB-hem i Lanna.
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Eventuellt nya fl yktingströmmar
De oroshärdar som fi nns i världen och då främst i Syrien och några länder till i mellanöstern ser inte 
ut att lösas på kort sikt. Utifrån detta skulle nya fl yktingvågor kunna bli aktuella. Den nya restrikti-
vare hållning i fl yktingfrågan som antagits i Sverige, tillsammans med att även andra länders restrik-
tioner gör det mycket svårt att ta sig hit, gör det osannolikt att en så omfattande tillströmning skulle 
ske igen. Det fi nns dock en inte oväsentlig kritik mot de nya restriktivare bestämmelserna som skulle 
kunna förändra situationen.

Bedömningen är att kommunen i dagsläget inte bygger särskilda bostäder riktat till fl yktingar, tillfäl-
liga eller med lägre standard. Det är dock omöjligt att avgöra hur behov ser ut i slutet av 5-årsperio-
den. Däremot fi nns planlagd kommunal mark i tillräcklig omfattning ifall det på nytt skulle uppstå en 
situation där nya bostäder måste ordnas på kort varsel, t ex ytor där modulhus kan ställas upp. Den 
förberedelse som behöver göras är att tillse att minst en av de disponibla ytorna är förberedda med 
vatten och avlopp och övrig teknisk försörjning.

Mellankommunala frågor
I översiktsplanen fi nns i kapitel 2 ett antal stycken som beskriver mellankommunala frågor (2.3), 
dock inget som rör bostadsförsörjning och bostadsmarknad. Här nedan görs därför en kort beskriv-
ning av hur Lekbergs kommuns bostadsmarknad påverkas av eller påverka andra bostadsmarknader. 
De väsentliga delarna fi nns även inbakade i andra texter i dokumentet.

Bostadsmarknaden
Av de kommuner som gränsar till eller ligger relativt nära Lekeberg är det bara Örebro kommun som 
genererar någon större påverkan på bostadsmarknaden och det gäller i meningen att Lekeberg påver-
karen annan kommun eller att Lekeberg påverkas av andra kommuner/bostadsmarknader. Detta sker 
i huvudsak på tre sätt.

 - Påtagligast är förutsättningen att Örebro växer mycket snabbt befolkningsmässigt och att detta 
spiller över på bland annat Lekebergs kommun. Det sker framförallt i form av ökat villabyggande 
i Lanna som genererar ökade skatteintäkter till kommunen men även ökade kostnader i form av att 
barnomsorg, skola, va-nät, mm måste byggas ut.

- En betydligt blygsammare företeelse rör också Lanna men påverkar åt andra hållet. På grund av att 
det inte fi nns bostadslägenheter i någon form i Lanna blir Vintrosa i Örebro kommun ett boende-
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alternativ för den som inte kan eller vill bo i villa men ändå önskar bo i närområdet. Lanna och Vint-
rosa är i praktiken en gemensam bostadsmarknad och kommersiell service är än så länge helt lokali-
serad till Vintrosa. Hur många som väljer boende i Vintrosa av det här skälet är okänt.

- För en andel ungdomar och personer i främst 20-30-årsåldern är bostadsmarknaden i Örebro ett steg 
på vägen vad gäller boende. Många blir givetvis kvar eller fl yttar vidare till andra orter men många 
återkommer också när det är dags att bilda familj eller när familjen växer. Inom den här gruppen 
fi nns säkert några som gör samma resa via Karlskoga, Kumla, Hallsberg och helt säkert olika studie-
orter runt om i landet men Örebro bedöms vara den dominerande orten i sammanhanget.

Generellt för ovanstående punkter är naturlig geografi sk närhet och för punkt ett och tre att det fi nns 
väl fungerande och snabba kommunikationer mellan Lekebergs och Örebro. Kommunikationerna till 
andra omgivande kommuner är betydligt mindre utvecklade, särskilt vad gäller kollektivtrafi k.

Kommunal organisation
Nedan beskrivs kort vilken organisation som fi nns i Lekebergs kommun för att klara planering och 
bostadsförsörjning.

Sydnärkes Byggnämnd och Sydnärkes Byggförvaltning
Sedan 2011 ingår Lekebergs kommun tillsammans med Askersund och Laxå kommuner Sydnär-
kes byggnämnd. Nämnden ansvarar för plan- och byggfrågor i de tre kommuner. Värdkommun för 
Sydnärkes byggnämnd är Askersund. Den gemensamma nämnden ska fullgöra de tre kommunernas 
uppgifter inom plan och byggväsendet med undantag för fysisk planering (översiktsplaner), områdes-
bestämmelser och detaljplaner som hanteras av respektive kommunstyrelse. Nämnden ansvarar också 
för övriga uppgifter enligt plan- och byggväsendet.

Även om nämnden inte beslutar i planfrågor så utförs detta arbete av den gemensamma Sydnärkes 
byggförvltning som också har sitt säte i Askersund. Det innebär att Lekebergs kommun själv inte har 
någon specialistkompetens när det gäller plan- och byggfrågor vilket är en utmaning som kräver god 
samarbetsförmåga och bra rutiner.

Små enbostadshus kan vara ett billigt boendealternativ, både att köpa och i vissa fall hyra, 
särskilt utanför tätorterna.

Foto: Bosse Björk
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Bostadsplaneringsprogrammets kompletterande 
ställningstaganden

• Kommunen initierar ett arbete med att upprätta en strategi, riktlinjer och
 en handlingsplan för hur handläggning av frågor som rör bostadslösa 
 ska gå till samt att i det arbetet identifi era brister i bostadsförsörjningen 
 för gruppen bostadslösa som bör åtgärdas.

• Behovet av lägenheter till personer som fått uppehållstillstånd och som
 anvisats kommunen enligt Bosättningslagen (SFS 2016:38) ska ske 
 genom f avtal med privata fastighetsägare och förtur till lägenheter i det  
 kommunala bostadsbolaget. 
 
• Kommunen ska tillse att det fi nns en anpassad och förberedd mark-
 reserv i det fall bostäder måste ordnas med kort varsel, i form av 
 moduler.

Sydnärkes Miljönämnd och Sydnärkes Miljöförvaltning
Samma organisation fi nns sedan 2011 vad gäller frågor som rör miljölagstiftning. Här är nämnd och 
förvaltning lokaliserad till Laxå. 

Sydnärkes Kommunalförbund
När det gäller vatten och avlopp, avfallshantering, mm ingår Lekebergs kommun i Sydnärkes kom-
munalförbund där förutom Askersund och Laxå även Hallsbergs kommun ingår. Till skillnad från 
bygg- och miljöfrågor fi nns inom detta område personal med fackkunskap i den kommunala organi-
sationen med placering i Fjugesta.

Övriga kommunala funktioner
Andra lokala funktioner inom kommunen som bör nämnas är Infrastrukturgruppen, Tekniska avdel-
ningen och Näringslivsavdelningen.
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Sammanställning av planeringsobjekt och 
byggprojekt inom bostadsförsörjningsområdet
Nedan redovisas i bedömd kronologisk ordning vilka planeringsobjekt och byggprojekt som i skrivande stund 
(jan 2017) är aktuella eller kan bli aktuella inom den närmast 5-årsperioden. Sammanställningen ska inte tol-
kas som att alla objekt/projekt kommer genomföras. Högst troligt är att något/några faller bort och att något/
några kommer till som inte är kända idag. Av det skälet har inga årtal angivits i sammanställningen, undanta-
get där byggprojektet pågår eller kommit så långt att genomförandet är garanterat. Sammantaget visar bilden 
att kommunen har goda förutsättningar att klara bostadsförsörjningen under perioden. Utöver planerings- 
och byggprojekt redovisas även några utredningsuppdrag som påverkar bostadsförsörjningen.

Planering
Pågående eller med uppdrag
Lanna-Hidinge (Sälven)  detaljplan 30-tal radhus/lägenheter i parhus, alt 15 villatomter
Hackvads Bo    detaljplan 7-14 villor/radhus/markbostäder
Lanna-Hidinge (Lanna Valley) detaljplan möjliggöra parhus på nuvarande villatomter
Lanna-Hidinge (Sälven)  detaljplan möjliggöra parhus på nuvarande villatomter
Fjugesta – torghuset   detaljplan 15-tal lägenheter i fl erfamiljshus (utöver ett 15-tal
       lägenheter i befi ntlig detaljplan)

Planbesked under handläggning eller förfrågan
Lanna-Hidinge (Lanna Hills)  detaljplan utökning med ett 10-tal villatomter
Lekhyttan    program strategisk utredning av möjligheter för bostadsbyggande
Lanna-Hidinge   detaljplaner villatomter och fl erfamiljshus

Byggande
Pågående projekt
Fjugesta Södra    gruppboende  12 lägenheter (pågår, klart 2017)
Fjugesta – Norrgårdsvägen  fl erbostadshus  36 lägenheter (pågår, klart 2017)

Planerade projekt
Fjugesta Södra    trygghetsboende 10-tal lägenheter
Fjugesta Södra    fl erbostadshus  30-tal lägenheter
Fjugesta – Norrgårdsvägen  fl erbostadshus  32 lägenheter
Fjugesta    vårdboende

Byggklar mark
Lanna-Hidinge   villor   40-tal byggklara tomter under försäljning
Fjugesta    villor   10-tal byggklara tomter
Mullhyttan    villor    3-4 byggklara tomter
Mullhyttan - Sandgrens Backe markbostäder  byggklar mark (inget aktuellt projekt för närva 
        rande)

Andra utredningsuppdrag
Pågående eller initierade utredningar
Social förtur till bostäder och sammanhållen strategi för arbete med bostadslösa och Socialförvaltningen
grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.
Alternativa lösningar för att täcka vårdboendebehovet de närmaste 10 åren  Socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 1 (2)

Dnr: KS 14-388

Tjänsteskrivelse - Bostadsplaneringsprogram 2017 – 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den 
egna kommunen, vilket regleras i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
(SFS 2000:1383) vilken senare ändrats (SFS 2013:866). Som en del i detta ska varje 
kommun upprätta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Lekebergs kommun har valt att 
upprätta ett dokument som utgår från översiktsplanen och som getts benämningen 
”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller ställningstaganden som 
kompletterar översiktsplanens ställningstaganden. Genom detta dokument kommer 
Lekeberg att uppfylla ovan nämnda lag. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en 
bilaga som innehåller de delar av översiktsplanens text som är relevant för 
bostadsförsörjningen, samt vissa planeringsunderlag som 
bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden bygger på. 

Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars 
ställningstaganden täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens ansvar för 
bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor utsträckning en 
avstämning av läget på bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen och en 
uppföljning av översiktsplanens ställningstaganden. Bostadsplaneringsprogrammet 
bygger fullt ut på översiktsplanenens kapitelindelning och riktlinjer. Benämningen 
”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det bättre speglar kommunens roll 
kopplat till bostadsförsörjningen.

Bostadsplaneringsprogrammet har under perioden 20 februari till 17 mars varit 
utsänt till ett utvalt antal remissinstanser. Inkomna yttranden finns redovisade i en 
remissammanställning tillsammans med kommentarer där det framgår vilka 
förändringar i remissförslaget som föreslås. Programmets horisont är därmed också 
kortare än översiktsplanen, ca 5 år (2018-2022). Dokumentet är obligatoriskt vid 
ansökan om så kallad byggbonus.

Med dessa förändringar föreslås att bostadsplaneringsprogrammet med dess 
riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun.

LEKEBERGS KOMMUN
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Martin Willén Anna Andréasson
Kommundirektör Näringslivs- och utvecklingschef
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §92

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§92 - Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram (KS 14-
388)
Ärendebeskrivning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna kommunen, 
vilket regleras i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) vilken senare 
ändrats (SFS 2013:866). Som en del i detta ska varje kommun upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår från 
översiktsplanen och som getts benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller 
ställningstaganden som kompletterar översiktsplanens ställningstaganden. Genom detta dokument 
kommer Lekeberg att uppfylla ovan nämnda lag. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga 
som innehåller de delar av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt vissa 
planeringsunderlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden bygger 
på. Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars ställningstaganden 
täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens ansvar för bostadsförsörjningen.

Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor utsträckning en avstämning av läget på 
bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen och en uppföljning av översiktsplanens 
ställningstaganden. Bostadsplaneringsprogrammet bygger fullt ut på översiktsplanenens 
kapitelindelning och riktlinjer. Benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det 
bättre speglar kommunens roll kopplat till bostadsförsörjningen.

Bostadsplaneringsprogrammet har under perioden 20 februari till 17 mars varit utsänt till ett utvalt 
antal remissinstanser. Inkomna yttranden finns redovisade i en remissammanställning tillsammans 
med kommentarer där det framgår vilka förändringar i remissförslaget som föreslås. Programmets 
horisont är därmed också kortare än översiktsplanen, ca 5 år (2018-2022). Dokumentet är 
obligatoriskt vid ansökan om så kallad byggbonus.

Med dessa förändringar föreslås att bostadsplaneringsprogrammet med dess riktlinjer för 
bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - riktlinjedokument - EFTER REMISS - 2017-05-

16 - (45707)
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - bilaga planeringsunderlag - REV efter Remiss 

2017-05-16 - (45706)
 Remissammanställning - Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekeberg - 2017-05-16 - (45708)
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Andréasson (Näringslivs- och utvecklingschef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §94

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§94 - Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram (KS 14-
388)
Ärendebeskrivning
Alla kommuner har enligt lag ett strategiskt ansvar för bostadsförsörjningen i den egna kommunen, 
vilket regleras i Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383) vilken senare 
ändrats (SFS 2013:866). Som en del i detta ska varje kommun upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Lekebergs kommun har valt att upprätta ett dokument som utgår från 
översiktsplanen och som getts benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” och som innehåller 
ställningstaganden som kompletterar översiktsplanens ställningstaganden. Genom detta dokument 
kommer Lekeberg att uppfylla ovan nämnda lag. Till ”Bostadsplaneringsprogrammet” hör en bilaga 
som innehåller de delar av översiktsplanens text som är relevant för bostadsförsörjningen, samt vissa 
planeringsunderlag som bostadsplaneringsprogrammets kompletterande ställningstaganden bygger 
på. Lekebergs kommun har en översiktsplan som är antagen 11 juni 2014, vars ställningstaganden 
täcker in de flesta frågor som omfattas av kommunens ansvar för bostadsförsörjningen. 
Bostadsplaneringsprogrammet är därför i stor utsträckning en avstämning av läget på 
bostadsmarknaden i Lekeberg och i regionen och en uppföljning av översiktsplanens 
ställningstaganden. Bostadsplaneringsprogrammet bygger fullt ut på översiktsplanenens 
kapitelindelning och riktlinjer. Benämningen ”Bostadsplaneringsprogram” har valts eftersom det 
bättre speglar kommunens roll kopplat till bostadsförsörjningen. Bostadsplaneringsprogrammet har 
under perioden 20 februari till 17 mars varit utsänt till ett utvalt antal remissinstanser. Inkomna 
yttranden finns redovisade i en remissammanställning tillsammans med kommentarer där det 
framgår vilka förändringar i remissförslaget som föreslås. Programmets horisont är därmed också 
kortare än översiktsplanen, ca 5 år (2018-2022). Dokumentet är obligatoriskt vid ansökan om så 
kallad byggbonus. Med dessa förändringar föreslås att bostadsplaneringsprogrammet med dess 
riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Sida 3 of 4Sida 238 of 579



Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

Beslutsunderlag
 Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun - 

antagande - (KS 14-388-14)
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - riktlinjedokument - EFTER REMISS - 2017-05-

16 - (45707)
 Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekebergs kn - bilaga planeringsunderlag - REV efter Remiss 

2017-05-16 - (45706)
 Remissammanställning - Bostadsplaneringsprogram 2017 Lekeberg - 2017-05-16 - (45708)
 §92 KSAU Lekebergs kommuns bostadsplaneringsprogram - (KS 14-388-15)

Sida 4 of 4Sida 239 of 579



Sida 240 of 579



1 (3)

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Er beteckning
Infrastruktur och samhällsplanering, 2017-03-02 Dnr: 17RS1103

Lekebergs kommun

 

Yttrande över bostadsplaneringsprogram 2017 – 
riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun

Region Örebro län tackar för möjligheten att lämna synpunkter på Lekebergs 
kommuns förslag till bostadsplaneringsprogram. Region Örebro läns synpunkter utgår 
från regionens ansvar över den regionala översiktliga planeringen och från regionens 
ansvar som kollektivtrafikmyndighet.

Region Örebro län ser positivt på att Lekebergs kommun har tagit fram ett 
bostadsplaneringsprogram och bedömer det som ett viktigt steg i att hantera 
bostadsförsörjningsutmaningar på ett strategiskt, långsiktigt hållbart sätt.
Generellt bedömer Region Örebro län det som positivt att regionala 
planeringsunderlag, såsom Region Örebro läns rapport om bostäder för äldre (2016) 
och också mellankommunala inriktningsdokument såsom den fördjupade 
översiktsplanen för VINNA-området (2012) har använts som planeringsunderlag.

Region Örebro län väljer att inte kommentera enskilda ställningstaganden om nya 
bebyggelseområden och fokuserar nedan enbart på synpunkter som är av 
övergripande karaktär och direkt kopplade till Regionens ansvar som inledningsvis 
nämnt. Synpunkterna listas nedan i punktform.

 Lekebergs kommun konstaterar att det finns ett underskott på smålägenheter 
och främst det segmentet som gäller billigare lägenheter, som kommunen 
bedömer som omöjligt att lösa genom nyproduktion. Region Örebro län delar 
inte helt denna bedömning, även om man förstår utmaningen. Vi vill hänvisa 
till SKLs samarbete med SKL kommentus som gäller ramavtalet för 

www.regionorebrolan.se

Postadress
Regionkansliet

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se
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www.regionorebrolan.se

bostadshus 2016 där kostnader för typhus ligger mellan ca 16-20.000 SEK 
per BOA inklusive standardgrund. Därmed rekommenderar vi att letar vidare 
efter möjliga lösningar för att producera billiga hyresbostäder som bedöms 
som mycket viktigt, inte minst ur ett socialt perspektiv.

 I förslaget nämns att de befintliga planerade områden i Fjugesta bör täcka 
behovet för bostadasförsörjningen för den närmaste 5-årsperioden men att 
planläggningen borde krävas för förtätning i centrala Fjugesta. Region Örebro 
län håller med och anser att en stark lokal kärna är viktig och stärks genom tät 
bebyggelse. Detta förbättrar också förutsättningar för hållbar pendling till 
arbetsplatser i länet.

 Lekeberg kommun vill planera för fler bostäder i attraktiva lägen, t.ex. nära 
sjöar. Region Örebro län vill framföra att vid en sådan planering ska hänsyn 
tas till befintliga kollektivtrafiklinjenät och sådana områden prioriteras där 
tillgängligheten är befintligt eller i en relation som ligger nära för att pendlar 
till en hållplats där trafikslag kan bytas.

 Förslaget beaktar Nobelbanans framtida eventuella läge i viss utsträckning. 
En del planerade bebyggelseområden ligger väldigt nära en preliminär 
sträckning vilket kan leda till större störningar vid en framtida realisering av 
Nobelbanan.

 Lekeberg kommun har för avsikt att komplettera 
bostadsplaneringsprogrammet med ett digitalt dokument gällande byggklara 
tomer och bostadsprojekt under planering. Detta välkomnas start och önskas i 
ett så tidigt skede som möjligt för att synliggöra möjligheter för nyproduktion 
på ett så överskådligt sätt som möjligt.

 Kommunen utreder befintliga vård- och omsorgsboenden samt ett bedömda 
framtida behov och hur det kan täckas genom nyproduktion. Region Örebro 
län bedömer denna form av framförhållning som mycket viktigt och stöttar 
gärna i denna specifika process av planering av specialbostäder. 

 Ett ställningstagande från antagen ÖP 2014 är att man inte vill motverka 
konvertering av fritishus till åretruntbostäder. Region Örebro län vill också 
verka för ett levande landsbygd men samtidigt hänvisa till svårigheterna att 
försörja alla delar av kommunen med god infrastruktur och kommunikationer. 
Därför bör bebyggelsen samlas i byar/kring servicepunkter för att få en 
effektiv samhällsstruktur som kan hållbart försörjas med 
infrastruktur/kommunikationer. 
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 Under avsnitt ”andra dokument som bostasplaneringsprogrammet bör 
relatera till” nämns den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och regional 
översiktlig planering (RÖP). Kontrollerar benämningen av dokumenten och 
observerar att RÖPen kommer ersättas med den nya RUSen som beräknas 
antas under hösten 2017. Region Örebro län önskar att 
bostadsplaneringsprogrammet relaterar i sin slutversion till nyupprättat RUS 
och dess ställningstaganden gällande hållbar bostadsförsörjning (d.v.s. om 
bostadsplaneringsprogrammet färdigställs efter antagandet av ny RUS).

För Region Örebro län,

Cornelia Liebl
Samhällsplanerare

Sida 243 of 579



Sida 244 of 579



Sida 245 of 579



FrÅn: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Länsstyrelsens yttrande, Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun
Datum: 2017-03-21 12:14:45

Från: Information Lekeberg
Skickat: den 21 mars 2017 07:56
Till: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Ämne: VB: Länsstyrelsens yttrande, Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun

Med vänlig hälsning

Information Lekeberg

Administrativa avdelningen
Kommunstyrelsen
0585-487 00 (dir)
information.lekeberg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Lindström Maria [mailto:maria.lindstrom@lansstyrelsen.se]
Skickat: den 20 mars 2017 18:51
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Länsstyrelsens yttrande, Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun

Hej
Bifogar här Länsstyrelsens yttrande över Bostadsplaneringsprogram 2017 - riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun.

Bifogar även två informationsbroschyrer kring Hemlöshet för kännedom.

Maria Lindström

Samhällsplanerare
Telefon: 010-224 84 79

maria.lindstrom@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro

Växel: 010-224 80 00

www.lansstyrelsen.se/orebro

https://twitter.com/lstorebro

Sida 247 of 579

https://twitter.com/lstorebro
http://www.lansstyrelsen.se/orebro


Sida 248 of 579



Sida 249 of 579



Sida 250 of 579



Sida 251 of 579



Sida 252 of 579



Sida 253 of 579



Hemlöshet  
– en fråga om bostäder
Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014
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Förord
Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; 
för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och 
arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.
 Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun 
ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder. Kommunens uppdrag handlar om insatser för  
att skapa balans mellan behov och efterfrågan, att grupper inte utestängs från 
bostadsmarknaden. Kommunerna behöver också utforma mer riktade insatser och 
olika former av individuellt stöd för att motverka hemlöshet och vräkningar.
 Regeringen gav i januari 2012 länsstyrelserna ett treårigt uppdrag att utifrån 
bostadsförsörjningsansvaret stödja kommunerna i deras planering av arbetet med 
att motverka hemslöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas 
av vräkning. Denna rapport är en redovisning för hur länsstyrelserna har genomfört 
uppdraget. Rapporten utgör också ett kunskapsunderlag då den innehåller utdrag ur 
gällande lagstiftning på området, beskrivning av de utmaningar kommunerna står inför, 
vilka verktyg och metoder kommunerna kan använda samt ett flertal goda exempel 
från olika delar av landet.
 Redaktör för rapporten har varit Margareta Johansson, Skåne län. I arbets- 
gruppen har även ingått Guitta Atallah Hajj Hallands län, Göran Carlsson Västra  
Götalands län, Henrik Weston Stockholms län och Mattias Larsson Skåne län.  
Kontaktpersonersoner på samtliga länsstyrelser har bidragit till rapporten.  
Länsstyrelsernas styrgrupp har följt arbetet och kontinuerligt lämnat synpunkter. 
 Vår förhoppning är att rapporten kan fungera som underlag och inspiration för 
fortsatta insatser i denna viktiga fråga – att det finns goda bostäder för alla.

Inger Eriksson     Kristina Zetterström   
Länsråd    Länsråd 
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Regeringen gav den 12 januari 2012  samtliga läns-
styrelser ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna 
i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, 
det så kallade hemlöshetsuppdraget. Avsikten var att 
uppdraget skulle genomföras som en del av det  
stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i  
planeringen av bostadsförsörjningen. Förutom att  
analysera hur kommunerana beaktar arbetet med  
att motverka hemlöshet skulle länsstyrelserna ge 
kommunerna stöd och råd i att motverka hemlöshet, 
i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att  
drabbas av vräkning.
 Länsstyrelserna tog fram en gemensam plan för 
hur uppdraget skulle genomföras. Planen innehåller 
gemensamma och samordnade aktiviteter. Det gavs 
också ett stort utrymme för respektive länsstyrelse 
att därutöver anpassa sina insatser efter regionala  
och lokala förhållanden. 
 Samtidigt som länsstyrelserna fick hemlöshets-
uppdraget utsåg regeringen en nationell hemlöshets-
samordnare. Länsstyrelserna inledde ett samarbete 
med samordnaren som kom att utgöra ett viktigt 
inslag i arbetet under hela projekttiden. Samarbetet 
omfattade gemensamma kommunbesök, konferenser, 
hearings, studiebesök samt möten med ideella  
organisationer och statliga myndigheter. 

Utgångspunkt för genomförandet  
av uppdraget
Även om länsstyrelsernas uppdrag enbart var treårigt 
var länsstyrelsernas utgångspunkt i arbetet att det 
skulle leda fram till långsiktigt hållbara rutiner för att 
följa, analysera och stödja kommunernas förmåga att 
motverka hemlöshet och utestängning från bostads-
marknaden.

Barnkonventionen är införlivad i svensk lagstiftning 
och ska finnas som en grund för kommunernas  
arbete både när det gäller planeringen för bostads- 
försörjningen och inom socialtjänstens verksamhet. 
 Målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Jämställdhetsperspektivet ska finnas 
med i arbetsprocesserna och i system för styrning, 
uppföljning och utvärdering. Detta gäller även arbetet 
med bostadsfrågorna.
 Länsstyrelserna utgick ifrån den definition av 
hemlöshet som Socialstyrelsen använde sig av vid sin 
kartläggning 2011. Där delas problematiken in i fyra 
olika situationer som en person kan befinna sig i. 
Situation 1 handlar om akut hemlöshet där man helt 
saknar tak över huvudet eller befinner sig i någon 
form av akutboende. Situation 2 gäller personer  
som befinner sig på någon form av institution och 
som saknar bostad inför utskrivningen. Situation 3 
innefattar personer som inte får tillgång till bostad på 
den ordinarie bostadsmarknaden utan har en boende- 
lösning med ett hyreskontrakt genom kommunens 
försorg. Det är den vanligaste formen av hemlöshet. 
När det gäller Situation 4 är det fråga om personer 
som har varit i kontakt med socialtjänsten men  
som själva har ordnat en kortsiktig boendelösning.  
Vid mättillfället befann sig 11 700 kvinnor och  
21 200 män, sammanlagt cirka 34 000 personer i  
hemlöshet.

Utmaningar för kommunerna
Strukturella förhållanden påverkar starkt vilka  
utmaningar som kommunerna ställs inför. Delar av 
Sverige kännetecknas just nu av en stark befolknings- 
ökning föranledd både av födelseöverskott och av 

Sammanfattning
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nettoinvandring. Den långsiktiga trenden går mot små 
hushåll och mot en åldrande befolkning. Det senare 
motverkas i viss utsträckning av invandringen. Det är 
företrädesvis unga personer som flyttar till Sverige.  
Det pågår en stark urbanisering som skapar stora 
regionala skillnader över landet. Sverige har haft en 
lång period av mycket lågt bostadsbyggande. Det som 
har byggts har heller inte svarat mot de behov som 
har funnits. Vi har därför fått brist på bostäder i stor-
stadsregionerna och även i flera andra kommuner. 
Störst är bristen på hyresbostäder och då främst små 
billiga lägenheter. Flertalet av landets kommuner 
bedömer att det finns ett stort behov av den typen av 
bostäder.
 De senaste åren har kännetecknats av arbetslöshet 
på en relativt hög nivå, särskilt bland unga. Andelen 
hushåll med relativt låga inkomster ökar. Ungdomar 

och unga vuxna har svårt att ta sig in på bostadsmark-
naden. Det samma gäller nyanlända flyktingar och 
andra som saknar kontaktnät. Barnfamiljer med låga 
inkomster har en svag ställning på bostadsmarknaden. 
Detta drabbar framförallt många ensamstående  
kvinnor med barn. Det finns en förväntan i många 
kommuner om att flyttkedjor ska startas genom att 
äldre lämnar billiga bostäder för att flytta till moderna 
bostäder med bättre tillgänglighet. Men många äldre 
har en svag ekonomi och har svårt att flytta till ett 
boende som motsvarar deras behov. Ett växande antal 
av de EU/ESS migranter som kommer till Sverige 
hamnar i hemlöshet och lever under svåra förhållanden. 
Det råder stor osäkerhet i kommunerna kring hur de 
ska möta situationen. Ideella organisationer tar ett 
stort ansvar för humanitära insatser med eller utan 
kommunalt stöd.
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Mycket görs – mycket återstår att göra 
Länsstyrelserna har genomfört en serie besök i  
kommunerna tillsammans med den nationella  
hemlöshetssamordnaren. Därutöver har de flesta 
länsstyrelserna gjort ett stort antal egna besök i 
kommunerna, anordnat regionala konferenser, startat 
nätverk och andra lokala och regionala aktiviteter. 
Den årliga bostadsmarknadsenkäten är en viktig  
kunskapskälla i analysen av bostadsmarknaden.  
Tillsammans har Boverket och länsstyrelserna ut-
vecklat de delar som rör hemlöshet, för att enkäten 
fortsättningsvis ska ge ett bättre underlag. Läns- 
styrelserna har under arbetets gång samarbetat med 
och tagit del av erfarenheter från andra myndigheter, 
som Barnombudsmannen, Boverket, Inspektionen  
för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten och 
Socialstyrelsen. Även representanter för idéburen 
sektor har tillfört värdefulla kunskaper. 
 I dialogen med kommunerna har fokus legat  
på hur kommunen använder de verktyg som står till 
förfogande när det gäller att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden, exempelvis:
• Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
• Fysisk planering
• Markpolitik
• Regional samverkan
• Allmännyttiga bostadsföretag
• Samverkan med bostadsföretag
• Bostadsförmedling
• Insatser direkt riktade mot hemlöshet
• Samverkan med ideella organisationer
• Vräkningsförebyggande arbete

Länsstyrelserna har träffat kommunledningen 
och företrädare från de delar av den kommunala 

förvaltningen som arbetar med bostadsplanering 
respektive sociala frågor. Det finns stora skillnader 
mellan kommunernas sätt att arbeta. Hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden tenderar dock 
att hanteras som ett socialt problem och social- 
tjänsten får ta ett stort ansvar. I kommunernas arbete 
med att planera för bostadsförsörjningen har frågan 
om att förebygga hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden inte alltid uppmärksammats.
 Endast en tredjedel av landets kommuner har 
aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Generellt 
sett finns det utrymme för kommunerna att inta en 
mer aktiv hållning i bostadsplaneringen och utveckla 
sitt arbete när det gäller att använda de verktyg som 
står till buds. Det finns behov av fortsatt metodut-
veckling och kunskapsspridning. Bostadsmarknadens 
regionala karaktär gör att den regionala samord-
ningen behöver utvecklas, särskilt i de tätbefolkade 
områdena.
 Flera kommuner har utvecklat metoder för att 
kartlägga omfattningen av problemen med hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden. De har 
tagit fram strategier och handlingsplaner. Vi har i den 
här rapporten samlat några praktiska exempel på det 
goda arbete som bedrivs runt om i landet. 
 Länsstyrelserna och hemlöshetssamordnaren har 
under uppdragsperioden bidragit till att problemen 
med hemlöshet och utestängning från bostadsmark-
naden har satts på agendan i många kommuner. 
Antalet barn som berörs av vräkningar minskar, men 
de stora skillnaderna mellan kommunerna indikerar 
att mycket mer kan göras. Barn förlorar sitt hem på 
flera olika sätt och ingenting tyder på att antalet barn 
som lever i hemlöshet skulle minska. Barnen utsätts 
för stora påfrestningar när de bostadslösningar som 

Sida 261 of 579



9

erbjuds inte motsvarar deras behov. Fler män än  
kvinnor lever i hemlöshet och det finns skillnader 
mellan könen när det gäller olika boendeformer.  
Det har dock inte varit möjligt att få någon samlad 
bild av hur kommunernas insatser påverkar bostads- 
situationen med avseende på kön. 
 Enskilda kommuner gör egna utvärderingar och 
det finns forskning kopplat till vissa insatser. Det är 
emellertid svårt att se de samlade effekterna av det 
arbete som genomförts och som pågår när det gäller 
hur det påverkar möjligheterna till bostad för olika 
grupper. 

Behov av ytterligare insatser
Det finns behov av att fortsätta följa och analysera 
kommunernas arbete på det här området. Kommu-
nerna behöver generellt sett stöd i att utveckla sitt 
arbete när det gäller att använda de verktyg som 
man förfogar över för att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden. 
 Vid ett nytt uppdrag kan länsstyrelserna utveckla 
det arbete som påbörjats under hemlöshetsupp- 
draget. Länsstyrelserna kan arbeta utifrån befintliga 
plattformar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och 
vid behov skapa nya nätverk. Vi kan vidareutveckla 
arbetet med kommundialoger och stärka kontakt- 
erna med kommunerna och andra viktiga aktörer  
på området.  
 Med utgångspunkt från regionala behov och för-
utsättningar kan länsstyrelserna således vid ett  
nytt uppdrag 

• stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna 
  genom att via seminarier och nätverksmöten sprida 
 metoder och goda exempel, 

• stödja den regionala samverkan mellan kommuner 
 genom att exempelvis i den årliga bostadsmarknads- 
 analysen ta fram regional kunskap om tillgång och  
 efterfrågan på bostäder,

• stödja kommunerna i att utveckla metodik för att ta  
 fram riktlinjer för bostadsförsörjningen genom kommun- 
 dialogor kring teman som bostadsförsörjningens 
 strategiska roll för kommunens utveckling, 
  kommunens verktyg för att styra, möjligheter  
 och begränsningar för allmännyttan att agera,  
 utveckling av befintliga bostäder/bostadsområden,    

• bidra med olika sakområdesperspektiv i planeringen 
 av bostadsförsörjningen genom att sammanställa 
 länsstyrelsernas iakttagelser kring bostadsfrågan 
 från sakområden som exempelvis tillväxt, inte- 
 gration och flyktingmottagande, urban utveckling, 
 våld i nära relationer och personligt ombud samt  
 visa på behovet av varierade typer av bostäder för  
 att tillgodose olika målgruppers behov,

• stärka det regionala och nationella perspektivet i  
 planeringen genom att visa på bostadens betydelse  
 för en hållbar utveckling,

• bidra till lokal samverkan genom att lyfta fram  
 goda exempel på hur kommun, bostadsföretag, olika  
 myndigheter och idéburen sektor kan samverka,

• inspirera till fortsatt arbete för att motverka hemlöshet 
 och utestängning från bostadsmarknaden genom att 
 lyfta frågan i olika sammanhang som exempelvis 
 när regional utveckling, flyktingmottagande eller 
 planering av nya områden står på agendan. 
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Uppdraget
Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga läns- 
styrelser ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna 
i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, 
det så kallade hemlöshetsuppdraget. Avsikten var att 
uppdraget skulle genomföras i samband med det stöd 
som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i deras 
arbete med att planera bostadsförsörjningen. Läns- 
styrelserna fick i uppgift att analysera hur kommu-
nerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet 
och att ge kommunerna stöd och råd i planeringen. 
Uppdraget ska redovisas i en länsstyrelsegemensam 
rapport till regeringen senast den 31 januari 2015.
 Bakgrund till uppdraget var att varje kommun 
enligt lag ska planera för bostadsförsörjningen så att 
förutsättningar skapas för alla i kommunen att leva i 
goda bostäder. Planeringen ska främja att ändamåls- 
enliga åtgärder förbereds och genomförs. Länssty-
relserna ska årligen göra en analys av situationen på 
bostadsmarknaden i respektive län. Med hemlöshets- 
uppdraget fick länsstyrelserna också i uppgift att 
särskilt analysera hur kommunerna beaktar arbetet 
med att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. Dessutom skulle länsstyrelserna 
ge kommunerna råd och stöd i planeringen av arbetet 
med att motverka hemlöshet, i synnerhet bland barn-
familjer som drabbas av vräkning.
 Parallellt med att länsstyrelserna fick hemlöshets-
uppdraget utsåg regeringen en nationell hemlöshets-
samordnare, med uppdrag att stödja kommunerna 
i deras arbete med att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden. Länsstyrelserna 
skulle samråda med den nationella hemlöshetssam-
ordnaren och med berörda myndigheter. 

Länsstyrelsernas utgångspunkter
Även om länsstyrelsernas uppdrag enbart var treårigt 
var länsstyrelsernas utgångspunkt i arbetet att det 
skulle leda fram till långsiktigt hållbara rutiner för att 
följa, analysera och stödja kommunernas förmåga att 
motverka hemlöshet och utestängning från bostads-
marknaden.
 I beskrivningen av uppdraget lyftes vräkningar 
av barnfamiljer särskilt fram. FN:s barnkonvention 
uttrycker att alla barn har rätt till god omvårdnad 
och att få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna 
förutsättningar. Barnkonventionen är införlivad i 
svensk lagstiftning och ska finnas som en grund för 
kommunernas arbete både när det gäller planeringen 
för bostadsförsörjningen och i de riktade insatser 
som ges av socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen 
ska beslut utgå från barns bästa. Barn ska kunna vara 
delaktiga utifrån sin mognad och ålder och har rätt att 
komma till tals. 
 Regeringens mål med jämställdhetspolitiken är 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina egna liv. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i arbetsprocesserna och i system för 
styrning, uppföljning och utvärdering.
 Länsstyrelserna har i arbetet utgått från den vida 
definition av hemlöshet som Socialstyrelsen använde 
sig av vid den senaste kartläggningen 2011.

Organisering av arbetet
Ansvariga länsråd, Inger Eriksson, Dalarna och 
Anna-Lena Österborg, Gävleborg (som under 2014 
efterträddes av Kristina Zetterström, Östergötland) 
gav Länsstyrelsen Skåne huvudansvaret för samord-
ning av uppdraget. En styrgrupp bildadas bestående 

Uppdraget och hur vi tagit oss an detta
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av dåvarande ordföranden i Chefsforum för social 
hållbarhet, Gunvor Landqvist, respektive ordföranden  
i Forum för hållbar samhällsbyggnad, Elisabeth Weber. 
 En arbetsgrupp tillsattes som under 2014 bestått 
av deltagare från länsstyrelserna i Halland, Skåne, 
Stockholm och Västra Götaland. Under de första  
två åren har även deltagare från länsstyrelserna i  
Jönköping och Dalarna ingått i gruppen. Samtliga  
övriga länsstyrelser har involverats i uppdraget  
genom en utsedd kontaktperson. 
 Länsstyrelserna tog fram en gemensam plan  
för hur uppdraget skulle genomföras. Planen som 
lämnades till regeringen i juni 2012 innehåller  
länsstyrelsernas gemensamma åtagande. Varje  
länsstyrelse kompletterade planen med särskilda 
insatser utifrån behoven i respektive län. 
 Enligt den gemensamma planen skulle länssty-
relserna arbeta med målet att utveckla långsiktigt 
hållbara rutiner för att samarbeta med kommunerna 
kring frågor som rör hemlöshet och utestängning  
från bostadsmarknaden. Det innefattade dels hur 
kommunerna arbetar med plan- och bostadsfrågor 
dels hur de arbetar vräkningsförebyggande och för  
att underlätta inträdet på bostadsmarknaden.
 Respektive länsstyrelse valde att organisera 
arbetet på olika sätt. Vanligen har både medarbetare 
som arbetar med social hållbarhet och medarbetare 
som arbetar med bostadsfrågor och samhällsplanering 
varit engagerade. 
 Förutom särskilda insatser med anledning av 
uppdraget integrerade länsstyrelserna hemlöshets- 
frågorna i det övriga arbetet med plan- och bostads-
frågor, nyanländas etablering, personligt ombud, 
urban utveckling, sociala risker i beredskaps- 

planeringen, våld i nära relationer med mera.
 Sedan tidigare arbetar länsstyrelserna med  
att följa utvecklingen på bostadsmarknaden bland 
annat genom den årliga bostadsmarknadsenkäten. 
Den ligger till grund för länsvisa analyser av bostads-
marknaden. Länsstyrelserna arbetar tillsammans med 
Boverket för att höja enkätens kvalitet och utveckla 
de områden som rör hemlöshet och utestängning  
från bostadsmarknaden samt säkra kvaliteten i de  
svar som ges.
 Initialt kontaktade länsstyrelsernas arbetsgrupp 
den nationella hemlöshetssamordnaren och inledde 
ett samarbete som kom att pågå under hela hemlös- 
hetssamordnarens uppdrag. Under arbetets gång 
tog arbetsgruppen även kontakt med andra statliga 
myndigheter som har uppdrag inom området. Till-
sammans med hemlöshetssamordnaren arrangerades 
också hearings med aktörer från idéburen sektor.
 Parallellt med det utåtriktade arbetet har  
kompetensen inom länsstyrelserna höjts när det  
gäller hemlöshet, både genom särskilda insatser  
och genom den ökade interna samverkan.
 Länsstyrelserna har anordnat gemensamma semi-
narier för att öka den interna kompetensen och för 
att utbyta erfarenheter. Uppdraget har även behandlats 
i länsstyrelsernas reguljära samarbetsorgan inom 
samhällsbyggnad och social hållbarhet. 
 I enlighet med uppdraget har respektive länsstyrelse 
varje år lämnat redovisning till Kammarkollegiet, 
med kopia till Socialdepartementet. Denna gemen-
samma slutrapport är en sammanfattning av länssty-
relsernas arbete och iakttagelser under de tre år som 
uppdraget pågått. Genom att lyfta fram goda exempel 
vill vi också ge inspiration till det fortsatta arbetet.
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Hemlöshet är inte något absolut begrepp utan har i 
olika sammanhang kommit att definieras på olika sätt. 
Länsstyrelserna har i arbetet utgått från den definition 
av hemlöshet som Socialstyrelsen använde sig av vid 
den senaste kartläggningen 2011. Där delas problema-
tiken in i fyra olika kategorier eller situationer som en 
person kan befinna sig i under en kortare eller längre 
tid. Den situation som vi ofta spontant associerar till 
när vi talar om hemlöshet är situation 1 som handlar 
om akut hemlöshet där man helt saknar tak över 
huvudet eller befinner sig i någon form av akutboende. 
Situation 2 gäller personer som befinner sig på någon 
typ av institution och som saknar bostad inför utskriv-
ningen. Situation 3 innefattar personer som inte får 
tillgång till bostad på den ordinarie bostadsmarknaden 
utan har en boendelösning med ett hyreskontrakt 
genom kommunens försorg, ibland benämnt sociala 
kontrakt eller den sekundära bostadsmarknaden.  
När det gäller situation 4 är det fråga om en kortsiktig 
boendelösning, exempelvis hos vänner eller släktingar, 
som personen själv har ordnat. 

Socialstyrelsens kartläggning visade att under mätveckan 
i maj 2011 befann sig cirka 34 000 personer i hemlöshet. 
Av dem var 11 700 kvinnor och 21 200 män, för övriga 
saknades uppgift om kön. Problematiken fanns i nästan 
samtliga kommuner i landet. Antalet personer som 
befann sig i akut hemlöshet hade minskat i förhållande 
till den mätning som Socialstyrelsen genomförde 2005.  
Däremot märktes en tydlig ökning av inrapporteringen 
av personer som befann sig i situation 3, mera lång- 
siktiga boendelösningar. Det går att sluta sig till att 
många barn befann sig i just den här situationen efter- 
som 3 400 av de vuxna var föräldrar med daglig om-
vårdnad om barn under 19 år. I den kompletterande 
intervjuundersökning som genomfördes framkom 
följande huvudsakliga orsaker bakom att familjerna 
befann sig i den här situationen: Familjen hotades av 
vräkning på grund av obetalda hyror, familjen hade ing-
en förankring på bostadsmarknaden, separation eller 
sociala problem i familjen. 
 Det finns stora skillnader mellan hur hemlöshet drab- 
bar kvinnor respektive män. Män är överrepresenterade 

Hemlöshetens omfattning
Antalet män och kvinnor i de fyra olika hemlöshetssituationerna enligt Socialstyrelsens kartläggning 2011 
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i samtliga situationer. När det gäller personer i situa-
tion 1, akut hemlöshet, var 67 procent män. En hög 
andel hade problem med missbruk och/eller psykisk 
och fysisk ohälsa. Av dem som befann sig i situation 2, 
på institution av något slag, var 79 procent män. I den 
här situationen har störst andel problem med miss-
bruk och beroendeproblematik och/eller psykisk och 
fysisk ohälsa. Andelen kvinnor var högst, 45 procent, 
i situation 3, personer med mera långsiktiga boende-
lösningar. I den här situationen dominerar ekonomiska 
bekymmer och andra sociala problem är mera ovanliga. 
Många är föräldrar. Ensamstående kvinnor med barn 
är överrepresenterade. I situation 4, kortsiktigt boende 
som personen ordnat själv, var 32 procent kvinnor.
 Mörkertalet är mycket svårt att beräkna men torde 
vara mycket stort. Socialstyrelsens kartläggning baserar 
sig på information från drygt 2 000 uppgiftslämnare 
hos kommuner och andra verksamheter som träffar 
hemlösa personer. För att komma med i Socialstyrel-
sens kartläggning måste följaktligen personen ifråga 
ha varit i kontakt med socialtjänsten eller någon annan 
verksamhet som ger stöd. Det finns anledning att anta 
att många fler lever i hemlöshet, men utan att begära 
stöd utanför familjen eller bekantskapskretsen. Utrikes 
födda personer som inte har permanent uppehålls- 
tillstånd och personer i anläggningsboenden för asyl-
sökande ingår inte i mätningen. Vissa kommuner kan 
ha svårt att lämna korrekta upplysningar kring antalet 
personer i situation 3. Det är inte alla kommuner som i 
sina kartläggningar av hemlösheten betraktar personer 
som hyr bostad i andrahand genom socialtjänsten som 
hemlösa. När det gäller personer som befinner sig i  
situation 4 finns det anledning att tro att många som 
bor tillfälligt hos vänner eller släktingar inte har sökt 
stöd utanför bekantskapskretsen och därför inte  
kommit med i mätningen.

Akut hemlöshet – situation 1 
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, 
jourboende, skyddat boende (exempelvis kvinnojour) 
eller sover utomhus eller i offentliga utrymmen. 
 4 500 personer.

Institutionsvistelse och kategoriboende 
– situation 2 
En person befinner sig på kriminalvårdsanstalt eller 
stödboende inom socialtjänsten, landstinget eller en 
privat vårdgivare, alternativt på ett hem för vård eller 
boende (HVB) eller SIS-intuition, och ska skrivas ut 
inom tre månader. Personen har inte någon bostad 
ordnad inför utskrivningen. Hit räknas även personer 
som skulle ha skrivits ut om de hade haft en bostad. 
 5 600 personer.

Långsiktiga boendelösningar – situation 3 
En person bor i en bostad som kommunen har ordnat 
exempelvis försökslägenhet, träningslägenhet, socialt 
kontrakt, på grund av att personen inte får tillgång 
till en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. 
Det handlar om boendelösningar med någon form 
av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn eller 
särskilda regler. 
 13 900 personer.

Eget ordnat kortsiktigt boende – situation 4 
En person bor tillfälligt och utan kontrakt hos vänner, 
bekanta eller släktingar eller har ett inneboende-  
eller andrahandskontrakt på mindre än tre månader 
hos släkt, vänner eller andra privatpersoner. Personen 
har av detta skäl varit i kontakt med socialtjänst eller 
någon annan verksamhet som ger stöd. 
 6 800 personer.

Annan eller okänd boendesituation.  
 3 200 personer.

Sammanlagt 34 000 personer.

Hemlöshet, Socialstyrelsens  
definition (2011)
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När länsstyrelserna har organiserat arbetet med 
hemlöshetsuppdraget har en utgångspunkt varit att 
problemet med hemlöshet och utestängning från  
bostadsmarknaden är ett mångfasetterat problem. 
Orsakerna till hemlöshet kan sökas på olika nivåer 
och arbetet med att motverka hemlöshet behöver 
också fokusera på olika aspekter. Ibland skiljer man  
på hemlöshet orsakad av strukturella faktorer och 
hemlöshet orsakad av individuella faktorer. FEANTSA, 
som är det organ inom EU som arbetar med frågor 
som rör hemlöshet, använder en modell för att illus-
trera sårbarhet och risk för hemlöshetsproblematik 
som utgår från orsaker på strukturell, institutionell, 
relationell och individuell nivå. 
 På strukturell nivå kan orsaker till hemlöshet 
bland annat sökas i faktorer som berör arbetsmarknad, 
bostadsmarknad och migration. Urbaniseringen 
innebär en stor inflyttning till de stora städerna med 
stor efterfrågan på bostäder. I andra regioner minskar 
befolkningen vilket resulterar i ett överskott på bo-
städer. Bostadsmarknadens sätt att fungera påverkar 
tillgången på bostäder och den konkurrens som råder 
lokalt och regionalt påverkar vilka krav som ställs på 
bostadssökande. 
 På institutionell nivå påverkar planeringen av  
bostadsbyggandet tillgången på bostäder. Hyres- 
lagstiftningen påverkar människors möjligheter att 
få och behålla en bostad. Förekomsten av bostads-
förmedling, kösystem och liknande påverkar fördel-
ningen av befintliga bostäder. Biståndsinsatser och 
samhällsservice som exempelvis boendestöd och 
hushållsekonomisk rådgivning påverkar människors 
möjligheter att få och behålla bostäder.

Många faktorer som är förknippade med familje- 
relationer har betydelse för möjligheten att få och  
behålla en bostad. Som ensamstående är personen 
mer sårbar än om ansvaret för boendet delas.  
Samtidigt kan en parrelation som inte fungerar,  
exempelvis innehåller våld, påverka möjligheten  
att bo kvar i en gemensam bostad. Sammanbrott i 
relationen genom skilsmässa eller den ena partens 
död kan innebära att bostaden går förlorad.
 På individuell nivå påverkar faktorer som ekono-
mi och anställningsförhållanden möjligheten att få 
bostad. Ålder, kön, hälsa och eventuell funktionsned-
sättning spelar in. Om man är asylsökande eller har 
status som flykting kan också ha betydelse. Etnisk 
tillhörighet påverkar risken för att bli diskriminerad 
som bostadssökande. Individuella problem som  
exempelvis missbruk kan minska möjligheterna  
medan individuella resurser som utbildning och  
kontaktnät kan öka möjligheterna att få och att  
behålla en bostad.
 
Kommunernas ansvar 
I regeringsformen 2 § sägs bland annat att det  
allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och 
utbildning samt verka för social omsorg och  
trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. 
 Kommunerna har fått ett stort ansvar för att 
trygga att behovet av bostäder tillgodoses. Lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjnings-
ansvar fastställer att varje kommun ska planera för 
bostadsförsörjningen och redovisa detta i riktlinjer 
som ska antas av kommunfullmäktige. Målet är att 
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

Hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden är ett sammansatt problem
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goda bostäder. Bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet har samtidigt blivit ett allmänt in-
tresse i plan- och bygglagen (2010:900), där kommu-
nens riktlinjer ska vara vägledande i tillämpningen av 
det allmänna intresset.  
 Kommunerna ansvarar enligt socialtjänstlagen 
(2001:453) för socialtjänsten och har det yttersta  
ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp 
som de behöver. Den som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat 
sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i 
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 
det stärker möjligheterna att leva ett självständigt liv. 
Enskilda kan alltså vända sig till socialtjänsten i sin 
kommun och ansöka om bistånd om de inte förmår 
lösa sitt behov av bostad. 
 Därtill har kommunerna ett särskilt ansvar för 
vissa grupper enligt socialtjänstlagen och lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade. Dessa lagar reglerar att kommunen ska 
tillhandahålla boende med service och omvårdnad för 
äldre samt bostäder med särskild service till personer 
med funktionsnedsättning. Kommunerna ansvarar 
också för att det finns boende för det antal nyanlända 
som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen. 
 Socialtjänsten har inte bara ett ansvar för att ge 
enskilda stöd utan ska enligt socialtjänstlagen delta 
i samhällsplaneringen. Enligt förarbetena till lagen 
innebär detta att socialtjänsten ska tillföra underlag 
till planeringen, delta i planeringen, yttra sig över 
färdiga planförslag samt delta i uppföljningen. Vikten 
av att planeringen på regional och riksnivå tillförs 
sociala aspekter betonas också. 

– Vägen till ett eget boende har varit lång.

Bengt och Kathy har haft missbruksproblem sedan 
ungdomen och Bengt har åkt in och ut ur fängleser 
sedan han var 25 år gammal. 
 Långa perioder har de varit hemlösa och bott 
på vindar och i källare. 
 Trots tappra försök att avstå från drogerna har 
de tidigare fallit tillbaka i samma spår. Tillbaka i en 
tillvaro utan trygghet och boende, till ett liv där da-
garna kretsat kring att få ihop pengar till narkotika. 
 Bengt berättar att han efter fängelsevistelser 
känt sig motiverad att börja ett nytt liv. Han har sökt 
socialtjänstens hjälp att ordna en bostad men har 
då blivit hänvisad till att bo tillsammans med andra 
utan krav på nykterhet. I en sådan miljö har Bengt 
återfallit i missbruk. 
 –  Jag tror inte att någon kan fatta den hopp- 
löshet och utsatthet som de hemlösa känner,  
säger Kathy.
 Resan mot en ljusare framtid började 2011,  
då Bengt och Kathy behandlades för sitt missbruk. 
Efter ett år i drogfrihet fick de andrahandskontrakt 
via socialtjänsten. Tre år senare har de nu både 
jobb och förstahandskontrakt på en lägenhet.

Vägen till ett eget boende
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Utvecklingen på strukturell nivå har skapat utmaningar 
för kommunerna när det gäller bostadsförsörjningen. 
Sverige har en positiv befolkningsutveckling med 
både födelseöverskott och nettoinvandring. Under de 
senaste åren har flyktingarnas andel av invandringen 
ökat. Befolkningsökningen är ojämnt fördelad över 
landet. Osäkerheten på arbetsmarknaden, ekono- 
misk utsatthet och små hushåll skapar efterfrågan  
på företrädesvis mindre och billiga hyresrätter.  
Ett ökat antal EU/ESS- medborgare har hamnat  
i hemlöshet i Sverige. Tillskottet av bostäder har  
inte motsvarat behovet.

Sveriges befolkning ökar 
Enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)  
har födelseöverskottet i Sverige legat på 20 000– 
25 000 och invandringsöverskottet på 45 000–  
60 000 under åren 2008–2012. År 2013 var ett 
rekordår med den största folkökningen sedan 1946. 
Genom en stor nettoinvandring under året ökade 
befolkningen med cirka 89 000 eller 0,9 procent. 
Sju av tio kommuner ökade sin befolkning. Befolk-
ningsökningen var i stort koncentrerad till de större 
städerna. I flera glesbygdskommuner både i norr och 
i söder minskade befolkningen. Av de 15 kommuner 

Utmaningar för kommunerna 

Antal kommunmottagna flyktingar åren 1996–2014, där 2014 är en prognos genom uträkning av genomsnittligt 
mottagande per månad utefter de åtta första månaderna
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som ökade mest i förhållande till sin storlek ligger  
10 i Stockholms län. Även Göteborg (1,4 procent 
2013) och Malmö (1,7 procent 2013) ökade sin  
folkmängd. Invandringen till Sverige har ökat  
under senare år och 2013 kom 116 000 personer  
till Sverige medan endast 51 000 utvandrade.  
Den största gruppen invandrare var svenska med-
borgare som flyttade åter efter en tid utomlands,  
följt av syrier och somalier. 

Många flyktingar kommer till Sverige
Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat 
under de senaste åren främst till följd av kriget i  
Syrien. Många av dem som kommer får uppehålls- 
tillstånd och tas emot i kommunerna. Enligt reger-
ingens utsedda samordnare för kommunalt flykting-
mottagande var det 276 av landets 290 kommuner 
som hade tecknat överenskommelse 2013 om 
mottagande av nyanlända. Kommunernas mottagning 
av flyktingar ökade från cirka 19 000 år 2012 till 
cirka 34 000 år 2013, varav cirka 2 300 var ensam-
kommande barn. Mottagandet är inte jämt fördelat 
över kommunerna men riksgenomsnittet ligger på 
3,5 nyanlända per 1 000 innevånare. Under 2014 har 
antalet asylsökande fortsatt att öka. I oktober 2014 
beräknade Migrationsverket att 80 000 personer 
kommer att söka asyl i Sverige under året. De flesta 
asylsökande kommer från Syrien och Eritrea. Sett till 
det totala antalet personer som söker bostad är flyk-
tingarna en liten grupp men det handlar om personer 
som befinner sig i en mycket utsatt situation och där 
bostad är en avgörande förutsättningarna för att de 
ska kunna etablera sig i landet.
 

Fortsatt hög arbetslöshet och osäkra 
anställningsvillkor
Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar har arbets-
lösheten legat relativt stabilt kring 7–8 procent under 
uppdragstiden. Det är i storstadsområdena och i de 
större städerna som nya arbetstillfällen har tillkommit. 
De arbetslösa får en allt mer osäker ekonomisk 
situation genom att färre av dem har ersättning 
från erkänd arbetslöshetskassa. Allt fler blir därför 
ekonomiskt beroende av en partner eller hänvisas till 
socialtjänstens försörjningsstöd. Det har även blivit 
vanligare med tillfälliga anställningar och osäkra 
anställningsvillkor.

Små hushåll är vanligast
När det gäller hushållens storlek har inga stora 
förändringar ägt rum under de senaste 20 åren. Den 
traditionella kärnfamiljen med två vuxna som lever 
samman med minderåriga barn utgör en mindre del 
av hushållen. Det vanligaste hushållet är en ensam- 
stående utan barn och 70 procent av hushållen består 
av högst två personer. I två tredjedelar av hushållen 
finns det inga barn. Den demografiska utvecklingen 
påverkar vilka bostäder som efterfrågas. Sverige 
har en åldrande befolkning. Den faktor som i viss 
utsträckning kan hejda den pågående utvecklingen 
är en ökande invandring. Det är företrädesvis yngre 
personer som flyttar till Sverige.
 Ur den enskildes perspektiv förändras familje-
förhållandena över tid. Medan cirka 45 700 par gifte 
sig 2013 skilde sig ungefär 25 000 par. Bland de par 
med barn som separerar finns det en tydlig trend mot 
att allt fler familjer väljer att låta barnen bo växelvis 
varannan vecka hos respektive förälder. En utveckling 
som kan påverka efterfrågan på bostäder. 
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Antalet hemlösa EU/ESS- 
medborgare ökar
Av de EU/EES-medborgare och så kallade tredje-
landsmedborgare som kommer till Sverige för att 
söka arbete hamnar ett antal i hemlöshet. De fanns 
inte med i Socialstyrelsens kartläggning 2011, efter-
som de inte är folkbokförda i Sverige. När Social- 
styrelsen genomförde en mätning av utrikesfödda per-
soner i akut hemlöshet 2012 fann man 370 personer. 
Majoriteten vistades i storstadsregionerna men totalt 
kom det rapporter från 76 kommuner. De hemlösa 
utgjorde inte någon homogen grupp. De kom från 
olika världsdelar, även om de flesta kom från östra 
Europa. Ungefär 80 procent var män och de flesta 
var friska och arbetsföra. Hälften sov utomhus, i tält 
eller liknande. De hade i mycket liten utsträckning 
problem med missbruk eller psykisk ohälsa.  
 Sedan 2012 har antalet personer från EU/ESS- 
området som lever i hemlöshet i Sverige ökat markant. 
Kunskapen om dem är mycket liten. Många lever 

under svåra omständigheter i Sverige. Samtidigt finns 
det indikationer på att de har ännu svårare levnads-
omständigheter i hemlandet men att de där inte ses 
som hemlösa.
 Länsstyrelsen i Stockholms län genomförde 2013 
en undersökning inom ramen för sitt uppdrag att 
utveckla och effektivisera samordning och samverkan 
mot människohandel. En enkät skickades ut till kom-
muner, polismyndigheter och frivilligorganisationer. 
Enkätundersökningen kompletterades med djup- 
intervjuer med polis, socialtjänst, näringsidkare i 
Gävleborgs och Uppsala län. Av undersökningen fram- 
går att personer som lever i stort armod finns över 
hela landet, både i större och mindre orter. Flera av 
dem som svarat på enkäten säger sig känna till personer 
som kan vara utsatta för olika former av exploatering, 
främst arbetskraftsexploatering/tvångsarbete.

Det behövs drygt 200 000 bostäder
Bostadsbyggandet har inte följt takten i befolknings- 
ökningen vilket har lett fram till underskott på bostäder 
i ett stort antal kommuner. I Boverkets bostadsmark-
nadsenkät 2014 anger hälften av kommunerna att 
det finns ett underskott på bostäder i kommunen. 
När det gäller centralorterna anger tre fjärdedelar av 
kommunerna att det finns ett underskott. Samman- 
taget bedömer kommunerna att det behövs ett tillskott 
på drygt 200 000 bostäder under den kommande 
femårsperioden. 
 Det råder brist på bostäder i storstadsområdena 
och i de större städerna. Störst är bristen i Stockholms- 
området. Folkmängden i Stockholms län har ökat 
med i genomsnitt 35 500 personer per år under den 
senaste femårsperioden. För att täcka det ökande 
behovet av bostäder hade det behövts ett tillskott av 
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drygt 20 000 bostäder per år. I realiteten har bygg-
takten rört sig om hälften, cirka 10 000 per år. 
 Störst är behovet av mindre hyreslägenheter.   
Andelen hyresrätter av det totala beståndet har  
minskat dels genom liten nyproduktion dels genom  
att hyresrätter omvandlats till bostadsrätter.  
I Stockholms län har hyresrätternas andel av det  
totala bostadsbeståndet sjunkit från 60 procent  
1990 till 37 procent 2010. 
 Ett annat exempel är Malmö stad. Under åren 
2006–2012 ökade Malmös befolkning med 36 000 
personer. Under samma tid färdigställdes 6 700  
nya bostäder, de flesta bostadsrätter, och 7 100  

hyresrätter omvandlades till bostadsrätter.
 I glesbygden finns det områden med ett överskott 
på bostäder. Avsaknaden av arbetstillfällen på orten 
och bristande kommunikationer kan göra att bostäder 
står tomma medan det råder brist på bostäder tio mil 
därifrån.
 Det finns län där bostadsbristen är säsongs- 
betonad. I exempelvis Jämtland är turismen en  
viktig näring. Utmaningen för turistorterna är  
bristen på hyresrätter både för fastboende och för 
säsongsarbetare. Många, särskilt ungdomar, kommer 
för att arbeta under turistsäsongen. De får ofta  
flytta runt mellan tillfälliga boenden. 

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus och befolkningsökning i antal för åren 1990–2013
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Ungdomar och unga vuxna har svårt att få en första 
bostad. Det samma gäller nyanlända flyktingar och 
andra som saknar kontaktnät. Äldre med en svag 
ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som 
motsvarar deras behov. Barnfamiljer med en låg 
inkomst har en svag ställning på bostadsmarknaden. 
I många kommuner finns en förhoppning om att 
flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar äldre 
billiga bostäder för att flytta till mera ändamålsenliga 
bostäder i nyproduktionen. Men många äldre har inte 
ekonomiska möjligheter eller vilja att byta bostad. 

Ungdomar, unga vuxna och studenter 
har svårt att etablera sig på bostads-
marknaden
Bristen på mindre lägenheter drabbar i stor utsträck-
ning ungdomar och unga vuxna. Enligt Hyresgäst- 
föreningens rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2013 
hade endast hälften i åldersgruppen 20 till 27 år en 
egen bostad i hyresrätt, bostadsrätt eller egna hem. 
Rapporten visade att närmare 290 000 av de unga 
skulle vilja ha en egen bostad – men saknar detta. 
Mer än hälften av dem, 147 700, bodde ofrivilligt 

Utestängning från bostadsmarknaden
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hemma hos sina föräldrar. Övriga hade hittat andra 
tillfälliga boendelösningar. 
 En slutsats i Ungdomsstyrelsens (numera Myndig- 
heten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) under- 
sökning Fokus 11 var att ungas växande svårigheter 
att etablera sig på arbetsmarknaden har gjort att 
deras konkurrenskraft på bostadsmarknaden har  
försvagats. Arbetslöshet, det faktum att unga allt 
oftare anställs i tillfälliga former och den allt mer 
utsträckta studietiden påverkat deras möjlighet att 
få bostad. Samtidigt riskerar bristen på bostäder i 
områden där unga skulle ha möjlighet att få arbete 
att försvåra deras inträde på arbetsmarknaden. 
 Många kommuner säger i möten med länssty-
relsen att studenter och ungdomar är en målgrupp 
som kommunen är angelägen att hitta lösningar för. 
Bland de hinder som kommunerna ser finns höga 
produktionskostnader, regler om handikappan-
passning och liknande. På många håll tas särskilda 
hustyper fram som unga personer ska kunna efter-
fråga. Det finns också kommuner, med huvudsaklig 
egnahemsbebyggelse, som menar att det inte är 
något problem att det inte finns bostäder för unga i 
kommunen. Bakgrunden till ett sådant resonemang 
kan vara bilden av att unga gärna vill flytta från 
kommunen för att utbilda sig och att de sedan kan 
komma att återvända när de är äldre och har bildat 
familj. De ungdomar som ändå väljer att stanna kvar 
blir då i stor utsträckning hänvisade till att bo kvar i 
föräldrahemmet.

Barnfamiljer med låga inkomster  
är särskilt utsatta
För hushåll där två vuxna har arbetsinkomster är 
kostnaden för boendet på de flesta håll i landet inte 
något problem. Men hushåll med låga inkomster 

blir inte alltid godkända som hyresgäster. Par med 
barn som separerar möter i många fall svårigheter 
att hitta en bra boendelösning. Mellan 40 000 och 
50 000 barn upplever varje år att deras föräldrar 
flyttar i sär. Antingen familjen önskar ett växelvis 
boende eller att barnet ska bo hos en av föräldrarna 
vill barnet ofta ha båda sina föräldrar på nära håll, 
men det möter ofta svårigheter. I kommuner med 
en ensidig småhusbebyggelse måste ibland en, ibland 
båda föräldrarna söka bostad utanför kommunen. 
För barnen medför föräldrarnas separation i dessa 
fall även förlust av skola/förskola och de kontakter 
med vuxna och barn utanför familjen som är viktiga 
för barnen.
 Allt fler ensamstående kvinnor med barn har  
fått en svag ekonomi. Av Socialstyrelsens statistik 
för 2013 framgår att 22 procent av dessa hushåll  
fick försörjningsstöd någon gång under 2013.  
Ensamstående kvinnor med barn är även starkt 
överrepresenterade bland de barnfamiljer som  
drabbas av vräkning.
 Den bild som kommunerna ger av befolkningen i 
sin planering fångar inte den rörlighet som finns hos 
hushållen. Därför synliggörs inte heller de problem 
som en alltför ensidig bebyggelse kan innebära, 
särskilt för barn. De fördelar som en blandad  
bebyggelse har ur ett barnperspektiv blir inte  
tydliggjorda.  
 Kommunerna förhåller sig olika till barnfamiljer 
med en svag ekonomi. De flesta kommuner är 
medvetna om behoven, men de ser höga kostnader 
för nybyggnation som ett stort hinder för att bygga 
för målgruppen. Det finns ofta en förhoppning i 
kommunerna om att billiga bostäder ska frigöras 
när ekonomiskt starka personer flyttar till nybyggda 
bostäder. 
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Drömmen är en egen lägenhet i ett tryggt område.

Mohammad kom till Sverige från Afghanistan 2006. 
Han hade en dröm. I Sverige skulle familjen känna 
sig trygg och barnen skulle få en ljus framtid.  
 De första åren var Mohammad ensam i Sverige. 
Boendet löste han genom att tillsammans med fem-
sex främmande personer hyra en tvårumslägenhet i 
andra hand till ockerhyra.
 – Så fort jag fick permanent uppehållstillstånd, 
för fyra år sedan, ställde jag mig i den kommunala 
bostadskön. 
 För två år sedan kom Mohammads familj till 
Sverige. Boendesituationen blev ohållbar.
 Efter kontakt med socialförvaltningen fick de en 
tvårumslägenhet i ett akutboende. Två år senare 
bor paret med sina två barn fortfarande kvar. 
 – De gånger jag har fått gå på visning är det ny-
byggda lägenheter med höga hyror. Hur ska jag ha 
råd med en hyra på 12 000 kronor när jag ensam 
försörjer hela familjen?
 – Jag vill inte klaga, men jag önskar att kom- 
munen kunde lösa det på ett bättre sätt. Det enda 
jag vill är att mina barn ska känna sig trygga. Att de 
ska känna att vi kan lyckas här, säger Mohammad.

Fast i akutboende
Nyanlända blir kvar på  
anläggningsboenden
Mottagandet av nyanlända flyktingar har totalt sett ökat 
under senare år och det gäller också ensamkommande 
barn. Under 2013 genomförde länsstyrelserna en enkät- 
undersökning till landets kommuner. Där uppgav 60 
procent av kommunerna att bostadsbrist är ett ganska 
stort eller mycket stort hinder för kommunen i mot- 
tagningen av nyanlända. Samma svar kom fram i 
bostadsmarknadsenkäten. Där syns också ett tydligt 
samband mellan svårigheten att hitta bostäder för 
flyktingar och bristen på hyreslägenheter. Bristen på 
bostäder för nyanlända påverkar deras möjligheter till 
etablering i det svenska samhället.
 Sedan mitten av 1990-talet har asylsökande haft 
möjlighet att välja ett eget boende (EBO) som ett  
alternativ till att bo på en anläggning som tillhandahålls 
av Migrationsverket (ABO). De problem som har upp-
märksammats bland annat av Boverket som genom- 
förde en kartläggning 2008 är trångboddhet och 
allmänt osäkra boendeförhållanden. I princip är alla 
som bor i EBO inneboende och både de asylsökande 
och värdfamiljen drabbas av trångboddhet. Många 
asylsökande flyttar runt mellan olika värdfamiljer.  
Boverkets studie visade att förhållandena för familjerna 
i ABO också innebar att de ofta fick dela lägenhet 
med andra familjer och att det rådde trångboddhet.
 När asylsökande i EBO får uppehållstillstånd 
har kommunen samma skyldigheter som gentemot 
andra innevånare att sörja för att de kan få en skälig 
levnadsnivå. Bristen på hyreslägenheter gör att det 
kan dröja innan kommunen har ordnat ett lämpligt 
boende. Den pressade situationen leder ibland till att 
enskilda och familjer hamnar i akut hemlöshet.  
 I oktober 2014 fanns totalt drygt 72 000 personer 
i Migrationsverkets mottagningssystem, därav drygt 

50 000 personer i ABO. Kvar i ABO bodde mer än 
10 000 personer som hade fått uppehållstillstånd 
men som inte hade blivit mottagna i någon kommun. 
Detta trots att de flesta kommuner har ökat sitt 
mottagande. Det vanligaste skälet som kommunerna 
anger mot att öka sitt mottagande ytterligare är den 
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generella bristen på bostäder.
 En ökad flyktingmottagning kan tillföra kompetens 
till arbetslivet och stimulera samhällsutvecklingen. 
Inte minst kan trenden mot en åldrande befolkning 
hejdas. Men de positiva effekterna kan minska om 
bristen på bostäder gör att nyanlända blir kvar på an-
läggningsboendena och etableringen i det omgivande 
samhället fördröjs.
 En del av de barn som har kommit ensamma  
till Sverige som asylsökande har nu hunnit nå vuxen 
ålder. Ett växande problem är att deras etablering i 
vuxenlivet fördröjs av att de har svårigheter att få  
en egen bostad. I konkurrensen om små billiga  
lägenheter har de svårt att hävda sig gentemot andra 
bostadssökande som är mera etablerade i landet  
och som har ett större kontaktnät. 
 Det finns några kommuner som endast tar emot 
ett fåtal flyktingar eller inga alls. Det skäl som anges 
är inte sällan att det saknas lämpliga bostäder. Genom 
ett nära samarbete mellan kommunens handläggare, 
allmännyttiga och ibland också privata bostadsföretag 
kan de flesta kommuner skapa förutsättningar för att 
leva upp till de förväntningar som ställs. 

Det finns ett överskott på bostäder på vissa orter 
i glesbygden. Migrationsverket upphandlar under 
2014 ett stort antal bostäder för asylsökande. 
Bostäder som annars skulle komma att rivas kan 
på så sätt bli ett temporärt hem för personer som 
söker skydd i Sverige. Verksamheten skapar sam- 
tidigt arbetstillfällen och bidrar till att skapa underlag 
för skolor och service. Nås i Vansbro kommun är 
exempel på en ort där ett nedlagt äldreboende är 
på väg att bli bostäder för asylsökande.

Överskott på bostäder  
– möjlighet för asylsökande

Tron på flyttkedjor är överdriven  
– äldre bor ofta kvar 
Det finns en förhoppning i många kommuner om 
att flyttkedjor ska starta genom att välbeställda äldre 
flyttar till nyproducerade lägenheter. I de billigare  
bostäder som de lämnar ska ungdomar och barn-
familjer flytta in. För äldre som bor i egnahem och 
som har mycket låga kostnader för boendet framstår 
det ofta som mycket oförmånligt att flytta. Eftersom 
många mindre orter har en ensidig bebyggelse måste 
den som vill ha ett lägenhetsboende i många fall 
flytta till en annan ort och ibland också till en annan 
kommun. Många äldre väljer att bo kvar även om de 
skulle föredra en annan bostad.
 Ett stort antal pensionärer saknar ekonomiska 
resurser för att flytta till en nyproducerad lägenhet. 
Andelen ensamstående ökar med stigande ålder.  
Majoriteten är kvinnor med låga inkomster. Garanti-
pension betalas ut till den som har haft låg inkomst 
eller helt saknat arbetsinkomst under livet. Enligt  
Statistiska centralbyråns På tal om kvinnor och män 
hade 61 procent av kvinnorna och 15 procent av 
männen garantipension 2012. Garantipension  
utbetalas 2014 med högst 7 881 kronor per månad 
för en ensamstående. Det högsta bostadstillägget  
som kan utgå är 4 990 kronor. Många äldre, särskilt 
kvinnor, har med andra ord en så låg inkomst att  
en flytt till en nyproducerad lägenhet inte framstår 
som ett reellt alternativ. 
 Enligt äldreboendedelegationens utredning är 
tre fjärdedelar av landets bostäder inte tillgängliga 
för personer med rullstol. Många bostäder saknar 
exempelvis hiss. Nästan hälften av alla personer som 
är 80 år eller äldre bor i en bostad med bristande 
tillgänglighet. Bristande tillgänglighet kan medföra 
akut behov av särskilt boende.
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I dialogen med kommunerna har fokus legat på 
hur kommunen använder de verktyg som står till 
förfogande när det gäller att motverka hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden. Det är dels fråga 
om hur kommunen arbetar generellt för att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder dels riktade insatser för dem som riskerar 
eller befinner sig i hemlöshet. Här följer exempel på 
områden som tagits upp:
• Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
• Fysisk planering
• Markpolitik
• Regional samverkan
• Allmännyttiga bostadsföretag
• Samverkan med bostadsföretag
• Bostadsförmedling
• Insatser direkt riktade mot hemlöshet
• Samverkan med ideella organisationer
• Vräkningsförebyggande arbete

Det finns självfallet stora skillnader mellan kommu-
nernas sätt att arbeta och även stora regionala skill-
nader. Det är svårt att dra några generella slutsatser. 
I kommunernas arbete med att planera för bostads-
försörjningen har frågan om att förebygga hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden inte alltid 
funnits på agendan. Istället har frågorna huvudsakligen 
kommit att betraktas som individuella problem och 
socialtjänsten har fått ta ett stort ansvar. 

Skapa förutsättningar för alla att leva i 
goda bostäder
Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsför-
sörjningsansvar fastställer att varje kommun ska 
planera för bostadsförsörjningen och redovisa detta 
i riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige 
minst en gång per mandatperiod. Målet är att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Bra bostäder och goda boendemiljöer är 

Kommunernas arbete med att motverka hemlöshet 
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grundläggande faktorer för både välfärden och för 
kommunernas utveckling. 
 Ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 januari 
2014 innebär både en precisering av innehållet i rikt-
linjerna och av hur processen att ta fram dem ska gå 
till. Kommunen ska också redovisa med vilka insatser 
målen ska nås. Dessutom har ett tydligare regionalt 
perspektiv införts. Länsstyrelsen och andra regionala 
organ ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens 
arbete med bostadsförsörjningen och vidare får reger-
ingen förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer. 
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 
har samtidigt blivit ett allmänt intresse i plan och 
bygglagen (2010:900), där kommunens riktlinjer  
ska vara vägledande i tillämpningen av det allmänna 
intresset. 
 Det är endast en tredjedel av kommunerna som 
har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen. Av dem 
som antagit riktlinjer är det flera som väljer att redo-
visa dem i översiktsplanen. Positiva effekter av detta är 
att frågorna behandlas som strategiska utvecklingsfrågor 
för kommunen. I vissa fall tenderar dock bostads-
försörjningsfrågorna att mest avse nybyggnation och 
inte behovet för olika grupper eller utmaningar i det 
befintliga bostadsbeståndet. Om kommunen å andra 
sidan väljer att redovisa riktlinjerna i ett separat doku-
ment ingår ofta en behovsanalys för olika grupper och 
en beskrivning av hur kommunen ska arbeta för att nå 
målen. Däremot är kopplingen till kommunens fysiska 
planering sämre samt att dokumentet inte förankrats 
på samma sätt inom kommunen. 
 Kommunerna ska ge marknaden förutsättningar 
att fungera och agera. Bostadsbyggandet sker idag på 
marknadens villkor. Byggherrarna har att förhålla sig 
till den rådande marknaden och ska själva svara för 
risker vid finansieringen. Tidigare hade staten ett  

betydligt större ansvar för risktagandet. Flera kommu-
ner påtalar att det är svårt att få marknadens aktörer 
att bygga bostäder för de målgrupper som har lägre in-
komster och kanske saknar sparat kapital. Många av de 
personer som behöver en bostad har inte ekonomisk 
möjlighet att hyra eller köpa en nyproducerad bostad. 
 Det finns risk för att nybyggnationer uteblir helt 
när många byggprojekt ska konkurrera om ett litet 
segment av de bostadssökande. Länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholm, Västra Götaland och Östergötland fann vid 
sin studie av ett 30-tal kommuner att det främsta skälet 
till att det inte byggs på detaljplanelagd mark är att det 
saknas efterfrågan på de bostäder som byggherrarna 
vill bygga. 

I sitt bostadspolitiska program från maj 2014 har 
Sundsvalls kommun angett riktlinjer för bostads-
försörjningen. Programmet innehåller både en 
handlingsplan för ökat bostadsbyggande och en 
handlingsplan för det befintliga bostadsbeståndet. 
Här har kommunen beaktat arbetet mot hem- 
löshet och utestängning från bostadsmarknaden  
i sin planering.

Hemlöshet i bostadspolitiskt  
program 

Norrköpings kommun gör regelbundna kartlägg-
ningar av hemlösheten i kommunen sedan mer än 
tjugo år tillbaka. På senare år har man utvecklat sina 
metoder. Genom att samla in uppgifter på individnivå 
kan man följa hur många som tillkommer och vilka 
som tar sig ur hemlösheten under ett år. På så sätt 
kan man få ett underlag för att utveckla verksamheten.

Kartläggningar på individnivå

Sida 278 of 579



26

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner
1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning 
av mark och vatten och om byggande. Bestäm-
melserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 
människans frihet, främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer.
2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 
användningen av mark och vatten enligt denna lag.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska 
hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 
mellankommunala och regionala förhållanden främja
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt  
 tilltalande utformning av bebyggelse,  
 grönområden och kommunikationsleder,
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är  
 tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten,  
 energi och råvaror samt goda miljöförhållanden  
 i övrigt,
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv  
 konkurrens, och
5. bostadsbyggande och utveckling av bostads- 
 beståndet.

3 kap. Översiktsplan
1 § Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen.
2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.  
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- 
och vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
4 § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin be-
dömning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn 
till allmänna intressen vid beslut om användningen av 
mark- och vattenområden kommer att tillgodoses.

Plan och bygglag (2010:900)Lag (2000:1383)   
om kommunernas  
bostadsförsörjningsansvar 
1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för 
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med  
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för 
alla i kommunen att leva i goda bostäder och för  
att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostads-
försörjningen förbereds och genomförs.
 Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska 
kommunen samråda med berörda kommuner och  
ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 
tillväxtarbete i länet och andra regionala organ 
tillfälle att yttra sig.
 Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas  
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 
Förändras förutsättningarna för de antagna  
riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas  
av kommunfullmäktige.

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen 
ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och  
 utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå  
 uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta  
 nationella och regionala mål, planer och program 
 som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
 Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av  
 den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på  
 bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grupper  
 och marknadsförutsättningar.

3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet 
råd, information och underlag för deras planering av 
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärk-
samma kommunerna på behovet av samordning 
mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och 
verka för att sådan samordning kommer till stånd.
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3 kap. 
2 § Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen 
skall bygga på nämndens sociala erfarenheter och 
särskilt syfta till att påverka utformningen av nya och 
äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden skall 
också verka för att offentliga lokaler och allmänna 
kommunikationer utformas så att de blir lätt tillgängliga 
för alla.
 Socialnämnden skall även i övrigt ta initiativ till 
och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa en god 
samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och 
ungdom, äldre och andra grupper som har behov 
av samhällets särskilda stöd. Socialnämnden skall i 
sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, 
bostad och utbildning.

Socialtjänstlag (2001:453)
Fysisk planering
Med planeringsberedskap avses kommunernas  
strategiska beredskap att kunna arbeta fram de detalj- 
planer som efterfrågas. För en strategisk beredskap 
behöver kommunen ha en aktuell översiktsplan, 
aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen liksom en 
markberedskap – det vill säga en strategi för mark-
tilldelning och förvärv samt en resurs- och organisa-
tionsberedskap för att kunna arbeta fram detaljplaner. 
 För att kunna analysera kommande behov av 
bostäder för olika målgrupper krävs en samverkan, 
bland annat mellan socialtjänsten, de som ansvarar  
för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen 
samt de som planerar och fördelar/säljer mark för 
bostadsbebyggelse. 
 Kommuner som lyckas bra med att nå målet  
om goda bostäder för alla arbetar aktivt med sin 
planberedskap och kopplar tydligt samman översikts-
planering, riktlinjer för bostadsförsörjningen och 
infrastrukturplaneringen. De bedriver också en aktiv 
markpolitik.
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Tiden från idé till en färdig bostad innehåller flera  
moment som kan ta olika lång tid. 
Generellt kan processen delas upp i fem delar:
• Idé, antingen kommunens eller byggherrens 
• Marktilldelning/planförfrågan (0–3 år)
• Planprocess enligt plan- och bygglagen inklusive 
 bygglov (1–4 år)
• Eventuellt överklagande (0–2 år)
• Genomförande (1–5 år)

Från idé till färdig bostad
Med planeringsberedskap avses kommunernas strate-
giska beredskap att kunna arbeta fram detaljplaner. 
För en strategisk beredskap behöver kommunen ha en 
aktuell översiktsplan, aktuella riktlinjer för bostadsför-
sörjningen liksom en markberedskap – det vill säga en 
strategi för marktilldelning och förvärv samt en resurs- 
och organisationsberedskap för att kunna arbeta fram 
detaljplaner.
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Markpolitik 
Generellt sett äger kommunerna mycket mark.  
Men byggherrar påtalar ofta bristen på planerad  
och byggklar mark och bristen på tydlighet från  
kommunen om hur mark fördelas och prissätts  
som hinder för bostadsbyggande. 
 Att inte äga mark kan vara en hämmande faktor 
för en kommuns möjlighet att styra bebyggelseut-
vecklingen. Vissa kommuner arbetar strategiskt med 
att köpa mark för framtida exploatering och enligt 
bostadsmarknadsenkäten 2014 finns det kommuner 
som planerar att köpa lämplig mark för bostads-
bebyggelse. Kommunernas arbete med strategiskt 
markförvärv har dock försvårats sedan förköpslagen 
avskaffades. 
 Kommuner kan ha någon form av antagen policy 
för prissättning och fördelning av mark. Det finns 
även ett förslag från regeringen om krav på riktlinjer 
för exploateringsavtal och markanvisningar. En  
särskild utredare ska föreslå åtgärder som syftar  
till att öka den kommunala planläggningen för  
bostadsbyggande och markanvisningar. Förslagen  
ska presenteras hösten 2015.
 En annan metod för att öka bostadsbyggandet är 
att erbjuda möjlighet att hyra mark med tomrättsavtal 
till dem som önskar bygga hyresrätter. Investerings-
kostnaden kan därmed hållas nere.
 När kommunen äger marken kan kommunen i 
markanvisningsavtal styra inriktningen på byggandet. 
Det gäller exempelvis upplåtelseformer och storleken 
på bostäderna. Det är också möjligt att begära att en 
viss andel avsätts för bostadssociala ändamål. Boverkets 
rapport har visat att få kommuner använder sig av 
markanvisningsavtal för att styra upplåtelseformen.
 När kommunen inte äger marken skrivs ett 
exploateringsavtal mellan markägare och byggherre. 

Här finns ett förhandlingsutrymme som exempelvis 
kan användas för att få till stånd en blandad bebyggelse.

Regional samverkan
Kommungränserna är administrativa gränser. Arbets- 
marknaden och bostadsmarknaden spänner över flera 
kommuner. Kommunerna konkurrerar ofta idag om 
att locka till sig attraktiva innevånare vilket leder  
till ett ensidigt byggande för en begränsad målgrupp. 
Alla kommuner gynnas långsiktigt av att istället  
samverka med utgångspunkt från de olika behov  
av bostäder som befolkningen har. 

Allmännyttiga kommunala bostadsbolag
I merparten av landets kommuner finns det allmän-
nyttiga kommunala bostadsföretag. År 2011 trädde 
en ny lag i kraft, lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag. Lagen innebär bland 
annat att bolagens verksamhet ska bedrivas utifrån  
affärsmässiga principer och att ägaren ska ställa rimliga 
avkastningskrav på bolaget.
 Det är möjligt för bolagen att föra över hela före-
gående års överskott till kommunen, så länge pengarna 
används till att främja åtgärder för integration och 
social sammanhållning eller åtgärder som tillgodoser 
bostadsbehov för personer som kommunen har ett 
särskilt ansvar för. Det råder osäkerhet kring hur den 
nya lagstiftningen ska tolkas. Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag (SABO) har startat ett forsknings- 
projekt Nyttan med Allmännyttan i syfte att ge med-
lemsföretagen och deras ägare stöd i frågan om hur 
man kombinerar samhällsansvar och affärsmässighet. 
 Ägardirektiv är ett sätt för kommunen att styra det 
allmännyttiga bostadsföretaget. Kommunen kan som 
ägare till bolaget besluta om byggande, renovering 
och om hur många lägenheter som ska reserveras 
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för mottagning av flyktingar och för bostadssociala 
ändamål.  Kommunen kan även ge direktiv om ut-
hyrningspolicy, exempelvis om försörjningsstöd från 
socialtjänsten ska ses som en inkomst. Det kan även 
gälla hur företaget som hyresvärd på andra sätt kan 
underlätta inträdet på bostadsmarknaden och arbeta 
vräkningsförebyggande. 
 Många kommunala bostadsbolag har ett bestånd 
som står inför stora upprustningsbehov. Omfattande 
ombyggnationer kan leda till att hyrorna höjs till en 
nivå som försvårar för hushåll med svag ekonomi att 
bo kvar. Kommunens direktiv till bolaget i frågor som 
rör upprustningen av det befintliga beståndet kan 
få stor betydelse för hur hemlöshetsproblematiken 
utvecklas på många orter.
 Långt ifrån alla kommuner utnyttjar till fullo de 
möjligheter som ägandet av bostadsföretaget ger när 
det gäller att motverka hemlöshet och underlätta 
inträdet på bostadsmarknaden för personer som 
riskerar att hamna utanför. 

Samarbete med bostadsföretag
De allmännyttiga bostadsföretagen är en viktig  
samarbetspartner för de kommunala förvaltningarna. 
Genom utförsäljning har deras lägenhetsbestånd 
minskat i flera kommuner och det förekommer att 
kommuner helt saknar allmännyttigt bostadsföretag. 
Vikten av ett gott samarbete med privata fastighets- 
ägare har därför ökat. 
 Dialog är ett viktigt verktyg också när det gäller 
privata fastighetsägare i frågor som byggnation och 
renovering men också för att underlätta inträdet på 
bostadsmarknaden och för att motverka vräkningar.
Merparten av landets kommuner har olika former för 
samverkan både med allmännyttiga och med större 

privata bostadsföretag. Det kan ske på olika nivåer i 
kommunen och ta sig olika uttryck. Det kan exempel- 
vis gälla att tillhandahålla lägenheter för bostadssociala 
ändamål, att teckna avtal med privata fastighetsägare 
om att tillhandahålla träningslägenheter, utveckla 
rutiner för avvisering av hyresskulder för att undvika 
vräkning. 

Elin studerar bara för att ha någonstans att bo.

Elin flyttade till studentlägenhet under studierna. 
 – Egentligen har jag försökt ta mig därifrån ända 
sedan jag flyttade in, men jag visste att det skulle bli 
svårt. Som student får man ingen ”riktig” lägenhet 
för att man inte har tillräckligt bra inkomst, säger Elin.
 När Elin var klar med examen började hon arbeta, 
men fick ingen tillsvidareanställning. Det gjorde det 
svårt att få en annan bostad. För att kunna bo kvar 
i studentlägenheten var hon tvungen att studera. 
Samtidigt arbetade hon heltid. 
 När Elin inte klarade att ta de poäng som krävdes 
blev hon uppsagd från studentlägenheten.
 Trots att hon spenderar all sin lediga tid med att 
leta efter en ny bostad ser läget ganska hopplöst ut. 
 – Jag vet inte var jag ska göra av mina saker om 
jag inte har något hem, säger Elin.

Uppsagd från bostaden
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Bostadsförmedling
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 
står det att kommunen ska ordna bostadsförmedling 
om det behövs för att främja bostadsförsörjningen. 
En bostadsförmedling erbjuder ett kösystem och en 
möjlighet för kommunen att prioritera personer som 
av olika skäl har särskilt stort behov av bostad.
 I storstadsregioner med gemensam arbets- och 
bostadsmarknad finns många fördelar med en regional 
samordning kring förmedlingen av bostäder. I Stock-
holms län finns till exempel Bostadsförmedlingen i 
Stockholm AB som 22 av länets 26 kommuner sam- 
arbetar med. Annars är det få kommuner som har valt 
att anordna bostadsförmedling. Det finns däremot ett 
antal marknadsplatser där bostadsföretag och bostads-
sökande kan mötas, Boplats Göteborg, Boplats Syd, 
Boplats Växjö med flera.
 Även kommuner som saknar bostadsförmedling 
arbetar med förtur och samarbetar med såväl all-
männyttiga som privata bostadsföretag för att få fram 
bostäder till dem som har särskilt svårt att komma in 
på bostadsmarknaden.

Insatser direkt riktade mot hemlöshet
Kommunal strategi för att motverka  
hemlöshet
I samtalen med kommunerna har länsstyrelsen lyft 
behovet av att ta fram riktlinjer för bostadsförsörj-
ningen och där lägga in ett avsnitt som handlar om 
hur kommunen ska motverka hemlöshet. Några större 
kommuner har valt att ta fram särskilda program 
eller handlingsplaner för arbetet med att motverka 
hemlöshet.

Många fast i akut hemlöshet 
Kommunernas uppfattning är vanligen att social- 
tjänsten klarar att kortsiktigt lösa situationen för alla 
som befinner sig i akut hemlöshet på så sätt att alla 
erbjuds tak över huvudet. Många kommuner har jour- 
lägenheter som i första hand erbjuds barnfamiljer.  
Hotell och vandrarhem förekommer liksom camping- 
stugor och husvagnar. På större orter finns det också 
härbergen som främst vänder sig till personer med 
missbruksproblematik. Svårigheter att hitta andra 
boendelösningar gör att många blir kvar i boenden 
som tillfälligt kan fungera bra men som långsiktigt 
medför stora påfrestningar för de drabbade, inte 
minst för barnen. Kommunerna är väl medvetna om 
att det inte är lämpligt för barn att bo på exempelvis 
vandrarhem, hotell eller kvinnojour under lång tid.
 Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande sam-
hällsproblem. Ideella jourer och kommuner erbjuder 
stöd och skydd för kvinnor med eller utan barn. 
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Umeå är en av de kommuner som har tagit fram 
en handlingsplan med en rad aktiviteter för att 
motverka hemlöshet. Där ingår bland annat att göra 
årliga uppföljningar av hemlöshetens omfattning, 
att utveckla flera boendelösningar och att utveckla 
samverkan internt i kommunen och med aktörer på 
bostadsmarknaden. Kommunen har bland annat  
haft som mål att anlägga ett tydligt kvinno- och 
barnperspektiv.

Handlingsplan mot hemlöshet

Länsstyrelsen i Östergötland samordnar sedan 2008 
ett nätverk vars syfte är att underlätta för personer 
som är utsatta för våld av närstående att flytta till en 
annan ort. Nätverket består i dag av 40 kommuner 
och nya kommuner tillkommer löpande. Tanken är 
att den som är våldsutsatt ska kunna bosätta sig 
permanent på den nya orten och få allt det stöd som 
behövs. Det är ofta fråga om kvinnor med barn som 
behöver stöd för att tryggt kunna lämna ett skyddat 
boende. 

Kompotten

De ideella jourerna är organiserade i två riksorga-
nisationer, Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige (ROKS) och Sveriges kvinno- och 
tjejjourers riksförbund (SKR). Mer än 2 000 kvinnor 
och lika många barn vistas varje år under kortare eller 
längre på någon av de ideella jourerna. Kvinnorna 
kommer vanligen till jouren för att få skydd eller stöd 
i en akut situation. Organisationerna har flera gånger 
slagit larm om att många kvinnor och barn blir kvar 
på jourerna eftersom de inte kan få en bostad att 
flytta till. Detta i sin tur innebär att jourerna tvingas 
säga nej till andra som behöver deras stöd. 

Två år på kvinnojour och fortfarande ingen egen bostad.

En turbulent period i Lenas liv påverkade hennes 
ekonomi. 
 – Jag gjorde allt för att få hjälp för att kunna 
bo kvar i min bostad. Men lägenheten gick inte att 
rädda och jag blev vräkt.
 Socialförvaltningen hänvisade Lena till en  
kvinnojour. 
 – Det blev en fruktansvärd chock, säger Lena. 
Det finns ju ingenstans att ta vägen och då blir man 
ju fast här.
 På kvinnojouren får Lena inte ta emot besök. 
Dagarna spenderar hon med att söka jobb och 
bostad. Men med betalningsanmärkningar är det  
en lång väg att komma tillbaka.
 – Jag har suttit här i två år nu. Drömmen är att 
jag får en lägenhet, att jag får mitt hem tillbaka.  
Och min familj.

Fast på kvinnojouren
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Antalet hemlösa EU/EES-medborgare ökar 
Närvaron av människor som ses sova i tältläger eller 
utomhus på offentliga platser, personer som sitter 
på trottoarer och tigger pengar har skapat debatt i 
många städer. 
 Möjligheterna att få individuellt behovsbedömt 
stöd regleras i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen gav 
2014 ut en vägledning Rätten till socialt bistånd för med-
borgare inom EU/EES – området. Om svensk rätt och 
EU-rätt skulle skilja sig åt har EU-rätten företräde. 
Grundläggande principer i EU-rätten är rätten till 
fri rörlighet och rätten till likabehandling. Principen 
om likabehandling innebär att en person som har 
bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till socialt 
bistånd och andra sociala förmåner på samma villkor 
som svenska medborgare. På samma sätt som social- 
tjänsten måste göra en bedömning av varje enskilt 
fall som gäller svenska medborgares rätt till bistånd 
måste socialtjänsten i varje enskilt fall bedöma om en 
biståndssökande EU/EES-medborgare har uppehålls-
rätt eller inte och vilka biståndsinsatser som han eller 
hon kan ha rätt till. Bestämmelserna kring uppehålls-
rätt skiljer sig åt när det gäller ekonomiskt aktiva  
personer och icke ekonomiskt aktiva personer. De  
senare måste, för att anses ha uppehållsrätt, ha till- 
räckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars 
försörjning. Sådana krav ställs inte på ekonomiskt 
aktiva EU/EES-medborgare.
 Som ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare  
räknas arbetstagare, egen företagare och personer 
som har kommit till Sverige för att söka arbete och 
som har en verklig möjlighet att få en anställning.  
Arbetstagarbegreppet har fått en vid tolkning i 
EU-rätten. Varje person som utför ett faktiskt och 
verkligt arbete ska betraktas som arbetstagare, om 
inte arbetet som utförs har så begränsad omfattning 

att det framstår som marginellt. Även den som arbetar 
åt någon som praktikant, lärling eller au pair anses 
som arbetstagare under förutsättning att det utgår 
ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse, 
däremot räknas inte svartarbete eller brottslig verk-
samhet. Den som drabbas av tillfällig sjukdom förlorar 
inte sin uppehållsrätt. Även den som är ofrivilligt 
arbetslös behåller sin uppehållsrätt. Om anställningen 
varat kortare tid än ett år begränsas uppehållsrätten 
till sex månader för den som är ofrivilligt arbetslös.
 Egenföretagare har samma typ av rättigheter som 
arbetstagare. Socialtjänsten kan använda sig av regist-
reringsbevis för företaget eller F-skattsedel för att fast- 
ställa att någon har uppehållsrätt som egenföretagare.
 En person som har kommit till Sverige för att 
söka arbete kan vistas i landet i tre månader utan att 
ha uppehållsrätt. Därefter måste han eller hon ha  
uppehållsrätt som arbetssökande. I praktiken har detta 
inneburet att arbetsökande från andra EU-länder får 
uppehålla sig i Sverige under åtminstone sex månader 
och under vissa omständigheter längre perioder. 
Avgörande är om den arbetssökande verkligen söker 
arbete och om det finns en verklig möjlighet att få en 
anställning.  
 Som icke ekonomiskt aktiva EU/EES-medborgare 
räknas exempelvis studenter och pensionärer. De ska 
för att anses ha uppehållsrätt ha tillräckliga tillgångar 
för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt 
en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige. 
Till den här kategorin hör också personer som söker 
sig till Sverige utan att ha realistiska möjligheter att få 
ett arbete och som exempelvis tigger för att klara sitt 
uppehälle. EU/EES medborgare kan i normalfallet 
uppfylla kravet på sjukförsäkring genom att visa upp 
ett sjukförsäkringskort eller någon annan handling 
som visar att personen omfattas av trygghetssystemet 
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i landet. När det gäller att ha tillräckliga tillgångar 
behöver det inte vara den enskilde själv som står för 
försörjningen utan det kan exempelvis vara fråga om 
en anhörig som garanterar uppehället.
 För familjemedlemmar gäller huvudprincipen 
att deras uppehållsrätt är beroende av anknytningen 
till en EU/ESS-medborgare med uppehållsrätt, så 
länge familjemedlemmen inte själv har permanent 
uppehållstillstånd. Familjemedlemmar har rätt till 
likabehandling oavsett om personen är medborgare i 
ett EU/EES-land eller något annat land.
 Det är med andra ord ett grannlaga arbete för 
socialtjänsten att utreda om en person har uppehålls-
rätt och därmed har rätt till samma förmåner som en 
svensk medborgare. Om socialtjänsten i sin utredning 
kommer fram till att personen inte har uppehållsrätt 
kan personen ändå ha rätt till viss hjälp. I socialtjänst-
lagen finns en bestämmelse om att vistelsekommunen 
har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kom-
munen får den hjälp som de behöver.
 Socialtjänsten i flera kommuner har påtalat att 
lagstiftningen behöver förtydligas. De menar att när 
så många bedömningar måste göras med ett otydligt 
regelverk riskerar rättsäkerheten att äventyras.
Kommunerna har gjort olika tolkningar av vad det 
yttersta ansvaret innebär. Exempelvis har socialtjänsten 
i Stockholm och Göteborg öppnat rådgivning, dag-
verksamheter och härbergen riktade till denna grupp. 
Stöd kanaliseras också via ideella organisationer.  
I Göteborg finansierar kommunen en förskola som 
drivs av Räddningsmissionen. Det finns andra kom-
muner som på ett generellt sätt enbart erbjuder hjälp 
till resa till hemlandet.
 För den som saknar bostad och ekonomiska resurser 
men som vill etablera sig i Sverige återstår i många 
fall endast att vända sig till ideella organisationer för 

stöd och rådgivning, ibland i samverkan med svenska 
myndigheter. Ett exempel är Crossroads.
 Stockholms Stadsmission genomförde 2012 en 
enkätundersökning riktad till landets kommuner och 
till Stadsmissionen runt om i Sverige. Undersökningen 
redovisas i Hemlös 2012, Stockholms Stadsmissions 
årliga hemlöshetsrapport. Förutom problematiken 
i de länder som migranterna kommer ifrån ser 
rapportskrivaren orsaker i Sverige till den växande 
hemlöshetsproblematiken. Rörligheten inom EU/ESS 
följs inte av en ökad öppenhet. Migranterna möter 
svårigheter exempelvis när de vill registrera sig som 
arbetssökande eller vill delta i svenskundervisning.

2 kap. 1 § Varje kommun svarar för socialtjänsten 
inom sitt område, och har det yttersta ansvaret  
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de  
behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det 
ansvar som vilar på andra huvudmän.

Socialtjänstlagen

Under namnet Crossroads öppnade Statsmissionen 
i Stockholm år 2011 råd- och stödverksamhet i sam-
arbete med bl. a. Arbetsförmedlingen, Europeiska 
Socialfonden, Frälsningsarmén och Stockholms stad. 
Liknande verksamhet finns nu även i Göteborg och 
Linköping.
 Crossroads vänder sig till EU/EES-migranter 
som lever i fattigdom eller hemlöshet. Personal och 
volontärer står för information och stöd i kontakter 
med myndigheter och organisationer, arbetsgivare, 
hyresvärdar och vårdgivare. Crossroads ger även 
konkret praktisk hjälp som mat och möjlighet att 
duscha, tvätta kläder och att vila.

Crossroads
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Från institution till kategoriboende
Det förekommer att personer som får vård för miss- 
bruksproblem blir kvar på hem för vård eller boende 
trots att de skulle kunna flytta om det fanns en bostad. 
Kostnaderna för en sådan plats uppgår ofta till mer än 
3 000 kr per dygn för kommunen. Därtill kommer 
den ovisshet som den enskilde lever under inför sin 
utskrivning. Detsamma gäller för många som är på 
väg ut från kriminalvårdsanstalter. Den lösning som 
kommunerna arbetar med är framförallt olika former 
av andrahandsuthyrning antingen i bostäder insprängda 
i det ordinära beståndet eller i kategoriboende.

Kvar i hemlöshet med andrahandskontrakt
Det finns kommuner som inte räknar personer som hyr 
en bostad i andra hand av kommunen som hemlösa. 
Detta kan vara ett av skälen till att många kommuner 
inte har kommit att intressera sig för den här verk-
samheten. Den kan vara mycket omfattande också i 
små kommuner. Enligt bostadsmarknadsenkäten  
2014 uppgick det sammanlagda antalet lägenheter i 
landet som hyrdes ut på det här sättet till över  
16 000. Ibland är uthyrningen samordnad, men det 
förekommer att det saknas överblick. Flera olika 
enheter inom socialtjänsten beviljar insatsen, verk-
samheter organiseras om och personalomsättningen 
kan vara hög. En första åtgärd i kommunerna är ofta 
att inventera antalet kontrakt och undersöka vilka 
möjligheter som finns för andrahandshyresgästen att 
få överta kontraktet. Att bo i andrahand med social-
tjänsten som hyresvärd är ofta förknippat med regler 
och krav utöver det som gäller enligt hyreslagen. Det 
kan finnas förbud mot att ha husdjur, övernattande 
gäster, konsumtion av alkohol och liknande. Det kan 
ställas krav på att ta emot besök från socialtjänsten, 
besöka öppenvårdsmottagningar eller dylikt.

Det vanligaste skälet till andrahandsuthyrningen är  
att hyresvärden är osäker på betalningsförmågan.  
Det kan handla om att personen har oreglerade hyres- 
skulder eller betalningsanmärkningar. 
 Det förekommer ofta att hyresvärden inte räknar 
försörjningsstöd eller annan ersättning från välfärds-
systemet som inkomst. Även hos kommunala bostads-
företag är den inställningen dominerande. Exempelvis 
fann Länsstyrelsen i Kalmar län i sin kartläggning att 
försörjningsstöd godkändes som inkomst i enbart en 
tredjedel av länets kommuner. Socialtjänsten runt om 
i landet tecknar av det skälet kontrakt och hyr ut till 
ett stort antal innevånare. Flyktingar som kommunen 
tar emot kan ibland under en övergångstid få hyra 
bostaden i andra hand. Vid många av de besök som 
länsstyrelserna har deltagit i, har frågan kommit upp 
om att ändra uthyrningspolicyn. Att hyra ut en bostad 
till en person innebär alltid ett risktagande. Det är 
dock inte säkert att betalningsviljan är sämre hos 
den som har en svag ekonomi än hos andra. När det 
gäller kommunens bostadsföretag blir det en fråga 
för kommunledningen om risken ska hanteras hos 
bolaget eller hos socialtjänsten. En annan sak som har 
diskuterats vid mötena är under vilka förhållanden 
den enskilde ska kunna få överta kontraktet. I många 
kommuner har kontrakten kunnat löpa på i många 
år trots att det inte finns några anmärkningar mot 
hyresgästen. Nu arbetar flera kommuner tillsammans 
med framför allt de allmännyttiga bostadsföretagen 
för att skapa rutiner för hur kontraktet ska övergå till 
andrahandshyresgästen efter en viss tid. 
 I flera kommuner samarbetar socialtjänsten och 
bostadsföretag för att skapa bra förutsättningar för att 
alla i kommunen ska kunna bo bra och ta hand om sin 
bostad. Det kan vara fråga om bovärdar och boskolor 
med mera. Ett alternativ till andrahandsuthyrning är 
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att hyresgästen får förstahandskontrakt och att social-
tjänsten deponerar ett belopp motsvarande ett antal 
hyror som en garanti hos hyresvärden. Om hyresgästen 
har betalat sina hyror återbetalas depositionen av 
hyresvärden efter ett eller två år.
 En kommun får, enligt lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter, ställa ut en hyresgaranti för 
ett enskilt hushåll, om det innebär att hushållet får en 
hyresbostad med besittningsrätt. Det är en form av 
borgensåtagande som kommunen kan få statsbidrag 
till. Hushållet ska ha ekonomiska förutsättningar att 
klara av kostnaden för bostaden men får inte bostad 
utan garantin. 
 Ett skäl till att socialtjänsten har tecknat kontrakt 
kan vara att det råder osäkerhet kring personens 
förmåga att vårda lägenheten eller att låta bli att störa 
sina grannar. Då är boendet ofta förknippat med  
stöd och/eller kontroll. Ibland kan dessa bostäder  
ha karaktären av kategoriboende. Flera hyresgäster 
med en likartad problematik bor då i samma hus.  
Det kan också handla om lägenheter som är inspräng-
da i det vanliga beståndet. Ibland formar sig de 
olika lösningarna till en boendetrappa. Det är då inte 
meningen att den enskilde ska behålla någon bostad 
utan avancera genom systemet för att slutligen få en 
lägenhet med ett eget kontrakt. Det är inte ovanligt 
att exempelvis återfall i missbruk gör att personen 
faller tillbaka i trappan så att det i praktiken blir en 
rundgång istället. Som ett alternativ har allt fler  
kommuner nu börjat arbeta enligt modellen Bostad 
först. Idén bakom metoden är att den som saknar 
bostad först behöver ha en bostad för att kunna ta itu 
med övriga problem. Med den trygghet som bostaden 
ger som grund kan den enskilde sedan på frivillig 
grund vid behov ta del av stöd och behandling.

Efter två års sökande fick den unga familjen hyra ett hus  
på landet, långt från hemkommunen.

Kim och hennes pojkvän flyttade in hos hennes 
pappa för att betala av pojkvännens skulder.  
Efter några månader fick det unga paret ett glädje-
besked, de väntade barn. 
 Familjen började aktivt söka egen lägenhet men 
fick inte något förslag från någon hyresvärd. 
 – Trots att min pojkväns skulder var betalda var 
det tvärstopp. Betalningsanmärkningarna skulle 
finnas kvar i tre år. Jag blev förtvivlad. Skulle vi 
tvingas bo hos min pappa i tre år till?
 Som student skulle Kim kunna hyra en etta,  
men den var för liten för en barnfamilj.
 Kim tog kontakt med socialförvaltningen för att  
få hjälp med att ordna ett hem. 
 – Svaret var att de inte har några lägenheter. 
Kommunen saknade lägenheter och rådde familjen 
att söka bostad i en annan kommun eller att bo på 
vandrarhem.
 Familjen fortsatte att leta hyresrätter. Barnet 
hann bli ett år gammalt innan familjen hittade en 
bostad och den låg i en annan kommun. 

Ung familj tvingades bli  
inneboende
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Arbetsmodellen Bostad först finns bland annat i 
Helsingborg, Göteborg, Karlstad, Malmö, Stockholm, 
Täby, Vimmerby och Västerås. Metoden vänder sig 
till personer som har en sammansatt problematik 
med exempelvis missbruk och psykisk ohälsa. Den 
bakomliggande idén är att den som saknar bostad 
först behöver ha en bostad för att kunna ta itu med 
övriga problem. Bostaden hyrs ut på samma villkor 
som till andra, hyran ska betalas och hyresgästen 
ska inte störa sina grannar. Det finns endast ett  
ytterligare krav och det är att man en gång i veckan 
kontaktar socialtjänsten. För den som så önskar 
räcker det med ett telefonsamtal. Det finns ett stöd-
team knutet till verksamheten som kan ge råd, stöd 
och behandling. Det är frivilligt för den enskilde att  
ta del av hjälpen. Den utvärdering som gjordes i  
Helsingborg efter två år kom fram till samma goda 
resultat som metoden har visat internationellt. 
Ungefär 80 procent av deltagarna lyckas behålla sin 
bostad och många har förbättrat sin livssituation och 
sin hälsa.

Bostad först

Tillfälliga boendelösningar
En tillfällig bostad kan innebära att en person får  
hyra eller låna en bostad för en kort tid utan kontrakt. 
Det handlar om unga ensamstående som flyttar runt 
mellan tillfälliga bostäder men också om barnfamiljer. 
I samband med konflikter eller våld i nära relationer är 
det inte ovanligt att vuxna och barn söker sin tillflykt 
till vänner eller släktingar. Det kan ta tid att få en egen 
bostad. Det stöd som kommunerna ger personer i 
den här situationen varierar. Om det inte finns andra 
problem än just boendet hänvisar kommunen ofta 
bara till större hyresvärdar eller tillhandahåller en 
förteckning över fastighetsägare. 

Trollhättans kommun och AB Eidar Trollhättans all-
männyttiga bostadsbolag samarbetar. En hyresgäst 
med skuld till AB Eidar får en träningslägenhet hos 
bolaget, men socialförvaltningen har förstahands- 
kontraktet. Hyresgästen erbjuds skuldsanering.  
Har skulden gått till inkasso återkallas det, räntan 
fryses och bolaget gör tillsammans med hyresgästen 
upp en avbetalningsplan. Under första året skriver  
Eidar av lika mycket som hyresgästen betalar 
tillbaka. Ju längre tid som går, desto mer ökar Eidar 
nivån på avskrivningarna. Beloppet som hyresgästen 
betalar varje månad förblir däremot konstant. Det går 
alltså snabbt för hyresgästen att betala av skulden. 
Fungerar allting bra får hyresgästen ett förstahands- 
kontrakt på lägenheten när skulden är betald. I dags-
läget har mer än 65 personer fått ta över kontrakten.

Bostad och avbetalning  
av skulder 
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Ansökta och verkställda avhysningar för åren 1982–2013 i Sverige
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Vräkningsförebyggande arbete är  
framgångsrikt
Antalet hushåll som vräks från sin bostad har minskat 
under den senaste tjugoårsperioden, från 7 600 år 
1993 till 2 500 år 2013. Minskningen tycks fortsätta 
under 2014. Under första halvåret verkställdes 1 201 
vräkningar enligt Kronofogdemyndighetens statistik. 
Det finns ett starkt samband mellan hemlöshet och 
vräkning. Många av dem som blir avhysta från sin 
bostad får stora svårigheter att åter komma in på den 
ordinarie bostadsmarknaden. Socialtjänsten har ett 
stort ansvar men för att det förebyggande arbetet 

ska bli effektivt krävs aktiv samverkan med bostads-
företag, Kronofogdemyndighet, hälso- och sjukvård, 
ideella organisationer och andra. Socialstyrelsen har 
tagit fram en vägledning till stöd för detta arbete. 
 Hyreslagstiftningen finns i Jordabalken, kapitel 12. 
Där finns bland annat bestämmelser om när en hyres-
gäst kan förlora rätten till sin bostad och riskera att 
bli avhyst. De vanligaste skälen till att någon förlorar 
bostaden är att hyresgästen
• inte har betalat hyran
• vid upprepade tillfällen har varit sen med hyran
• stör sina grannar
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Hyresvärden är skyldig att meddela socialnämnden 
när en hyresgäst sägs upp från sin bostad och vad 
som är anledning till detta. Om det handlar om en 
utebliven hyresinbetalning har socialnämnden tre 
veckor, den så kallade återvinningsfristen, på sig att ta 
ställning till om den enskilde har rätt till ekonomiskt 
bistånd från nämnden. Enligt socialtjänstlagen är  
socialnämnden skyldig att utan dröjsmål utreda om 
det behövs några åtgärder från nämnden. Därför  
måste socialnämnden omedelbart ta kontakt med  
den det rör, för att ta reda på omständigheterna. 
 Kommunerna som länsstyrelserna har besökt 

betonar hur viktigt det är att hyresvärden reagerar  
direkt när en hyra inte blir betald. Om det går månader 
innan hyresvärden reagerar hinner skulden växa sig 
stor. Om socialnämnden inte får kontakt med hyres-
gästen eller inte kan motivera ett bistånd till skulden 
kan den enskilde hamna i en mycket svår situation. 
 En viktig del av det förebyggande arbetet som 
bedrivs i kommunerna handlar om att i ett tidigt  
skede ta kontakt med dem som inte betalar och 
erbjuda stöd. I exemplen från Göteborg och Västerås 
finns det ett nära samarbete mellan socialtjänsten och 
bostadsföretagen. 
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Det saknas ofta skriftliga rutiner för hur kommunen 
ska agera när ett hushåll riskerar att drabbas av 
vräkning. Socialtjänsten menar dock att de alltid tar 
kontakt med dem som riskerar att bli vräkta. Men att 
ta kontakt kan innebära att man skickar ett brev och 
inget mer. I många kommuner skickar socialtjänsten 
brev till alla för att sedan ta en personlig kontakt om 
vederbörande inte hör av sig. Det förekommer att 
socialtjänsten bara tar den uppföljande kontakten när 
det finns barn med i bilden. 
 Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla budget- 
och skuldrådgivning till skuldsatta personer. Det kan 
ske på olika sätt. En del kommuner har utvecklat verk-
samheten och anställt särskilda hyresrådgivare. I exem-
pelvis stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm 
är hyresrådgivarna mycket aktiva och erbjuder snabbt 
rådgivning till den som kommit efter med sin hyra. 
 Ekonomiskt bistånd kan utgå dels som försörj-
ningsstöd till den som inte har tillräckliga inkomster 
för att klara sin försörjning dels till livsföring i övrigt 
där hjälp till en hyresskuld kan ingå. Innan det blir 
aktuellt med bistånd ska den enskilde ha uttömt sina 
andra möjligheter att klara upp situationen. 
 Om hyresgästen inte har möjlighet att återvinna 
hyresrätten förekommer det att socialtjänsten övertar 
kontraktet och hyr ut lägenheten i andra hand. På så 
sätt behöver inte hyresgästen flytta från bostaden.
 Det är inte alltid ekonomiska bekymmer som 
ligger bakom att personer förlorar sin bostad. Många 
gånger finns det annan problematik. Äldre personer 
kan behöva stöd från socialtjänstens äldreomsorg eller 
från hälso- och sjukvården. Personer med psykiska 
eller intellektuella funktionsnedsättningar kan behöva 
både akuta insatser och ett mera långsiktigt stöd i  
boendet. Detsamma kan gälla personer med missbruk 
eller beroendeproblematik. Ett väl utvecklat arbete 

inom socialtjänsten utgör en viktig del i det vräk-
ningsförebyggande arbetet. Ett gott samarbete med 
hälso- och sjukvården är också betydelsefullt. 
 I de flesta kommuner finns det personliga ombud. 
Verksamheten finansieras delvis genom statsbidrag. 
Personer med omfattande och långvarig psykisk funk-
tionsnedsättning kan få stöd av ett personligt ombud. 
Funktionsnedsättningen ska innebära stora svårigheter 
att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och med-
föra ett komplext behov av vård, stöd och service. 
Det personliga ombudet arbetar på den enskildes 
uppdrag och har som övergripande uppgift att hjälpa 
personen att få sina behov och rättigheter tillgodo-
sedda. Det finns drygt trehundra personliga ombud i 
landet. Det är vanligt att de personliga ombuden får 
kontakt med personer som håller på att förlora sin 
bostad. Sjukhusvistelse eller andra omständigheter 
har gjort det svårt för en person att ta vård om sina 
angelägenheter.  

I Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Malmö och 
Stockholm finns det personliga ombud vars arbete 
är inriktat på att söka upp personer som sover 
utomhus, på härbergen eller liknande. De möter 
ofta personer som har drabbats av både somatisk 
och psykisk sjukdom och som har mist sin bostad 
genom vräkning, separation eller på något annat 
sätt. Dessa personer har svårt att få del av det stöd 
som samhället kan ge. Inte sällan har de negativa 
erfarenheter av kontakter med vården och känner 
rädsla i kontakten med myndigheter och vårdgivare. 
Genom ett långsiktigt förtroendeskapande arbete 
kan de personliga ombuden lotsa personen till de 
kontakter som kan ge bostad och vård.  

Personliga ombud söker upp 
personer i akut hemlöshet
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En annan typ av vräkningsförebyggande arbete är verk-
samheter som framför allt riktar sig till ungdomar och 
till personer som är nya i Sverige. Det kan vara fråga 
om utbildningspaket, som exemplet Boskola, hos AB 
Bostaden i Umeå. Finansinspektionen, Konsumentverket 
och Kronofogdemyndigheten har tagit fram ett utbild-
ningspaket i privatekonomi Koll på cashen, som framför 
allt används i skolor. Det kan också vara bovärdar som 
väldigt konkret ger praktisk information och samtidigt 
förmedlar vilka förväntningar som finns på en hyresgäst.  

4 kap. 
1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har 
rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
 Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras 
en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv.

11 kap. 
1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utred-
ning av vad som genom ansökan, anmälan eller på 
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och 
som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.
 Vad som har kommit fram vid utredning och som 
har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvara-
tas på ett betryggande sätt. 

Socialtjänstlag (2001:453)

2 § Kommunen skall inom ramen för socialtjänsten 
eller på annat sätt lämna råd och anvisningar i budget- 
och skuldfrågor till skuldsatta personer. Denna skyldig-
het gäller även under skuldsaneringsförfarandet och 
under löptiden för en betalningsplan enligt 9 §.

Skuldsaneringslagen (2006:548)

Kommunen har tagit fram en handlingsplan för  
sitt arbete mot hemlöshet. När det gäller det  
vräkningsförebyggande arbetet så finansierar social- 
tjänsten, allmännyttan och en privat fastighetsägare 
tillsammans en tjänst som boendekonsulent.  
Vid utebliven hyra kontaktar boendekonsulenten  
hyresgästen för att få information om varför hyran 
inte har betalats. Kontakt tas via e-post, SMS,  
telefon eller dörrknackning. Samtal förs om  
hur hyran kan betalas och ibland upprättas en 
avbetalningsplan.

Vräkningsförebyggande arbete  
i Upplands Väsby

I samarbete med socialtjänsten i Göteborg började 
Bostad AB Poseidon år 2003 göra oanmälda 
hembesök hos hyresgäster som inte betalat hyran. 
Besöken ägde rum på kvällstid en gång i månaden. 
Tanken var att träffa hyresgästerna och informera 
om kravet samt att erbjuda hjälp. De hyresgäster 
som har ett stort behov av stöd kallas efter hem-
besöken till samtal. Målet är att gemensamt hitta 
en lösning på problemet. I vissa fall blir det många 
samtal och många besök innan en lösning kan nås. 
Målet är att helt förhindra att hyresgästen vräks. 
Poseidons hyresförluster har minskat sedan  
hembesöken infördes. Tidigt stöd ger dem som 
halkat efter med hyran möjlighet att komma i kapp.  
En månadshyra är möjlig att betala. Samverkan 
mellan hyresvärd, socialförvaltning, störningsjour 
och hyresgäst är ledorden. Allt arbete sker utifrån 
ett barnperspektiv. Inga barn har blivit avhysta  
mellan 2003 och 2011. 

Vräkningsförebyggande arbete  
i Göteborg
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Bostads AB Mimer och socialtjänsten i Västerås 
samarbetar. AB Mimer ringer i mitten av månaden 
och talar med de hyresgäster som inte har betalat 
sin hyra. På så sätt får hyresvärden tidigt kontakt 
med hushåll som riskerar att komma efter med  
hyran. Inom socialtjänsten finns det åtta personer 
som arbetar med bostadsfrågor. Vid regelbundna 
kontakter med socialtjänsten meddelar AB Mimer 
när man inte lyckats få en dialog med någon  
hyresgäst. Det finns ett ömsesidigt förtroende  
mellan bostadsföretaget och socialtjänsten som  
gör att det räcker med att företaget vet att social-
tjänsten arbetar med att hjälpa ett hushåll för att AB 
Mimer ska kunna avvakta med en ansökan  
om avhysning.

Vräkningsförebyggande arbete  
i Västerås

Inom budget- och skuldrådgivningen har Stadsdels-
förvaltningen Enskede-Årsta-Vantör, Stockholms 
stad tagit fram en modell för att förebygga vräkning  
i samarbete med hyresvärdarna och Kronofogde-
myndigheten. Man informerar om sin verksamhet i 
stadsdelen och gentemot barnfamiljer som riskerar 
att bli vräkta arbetar man uppsökande, bokar tid 
och gör hembesök om föräldrarna uteblir från mötet. 
Skuldsatta får stöd i att strukturera upp sin ekono-
miska situation innan en diskussion om ekonomiskt 
bistånd från socialtjänsten blir aktuellt. Rådgivarna 
arbetar tillsammans med den enskilde med hyres- 
skuld, vardagsekonomi och övriga skulder. I många 
fall går situationen att lösa utan att fråga om ekono-
miskt bistånd behöver aktualiseras. Samverkan med 
socialtjänst, hyresvärdar och kronofogdemyndighet 
är av avgörande betydelse. 

Budget- och skuldrådgivning 

AB Bostaden i Umeå har en boskola på sin webbplats, 
www.bostaden.umea.se/boskolan. Här finns information 
om allt från hur det går till att söka bostad, vad det 
innebär att vara hyresgäst till vad som gäller när man 
ska flytta ut. Skolan avslutas med ett kunskapstest. 

Boskola

Koll på cashen är ett utbildningspaket i privat- 
ekonomi från Finansinspektionen, Konsumentverket 
och Kronofogdemyndigheten. Det vänder sig till 
elever i gymnasiet och består av en lärarhandledning, 
en film, ett webbspel och länkar med fördjupande 
information. I återkommande nyhetsbrev utlyses 
tävlingar för skolklasser. 

Koll på cashen

Sedan 2008 samarbetar det kommunala bostads- 
företaget AB Kristianstadsbyggen (ABK) och social-
tjänsten i Kristianstad enligt en modell som innebär 
att hyresgäster med otillräckliga inkomster får ett  
förstahandskontrakt hos ABK och socialtjänsten  
betalar en depositionsavgift som täcker tre månads- 
hyror. Det är främst ungdomar som har fått en bostad 
på detta sätt. Ungdomarna kan även delta i en  
Boskola där man diskuterar bostadssociala frågor 
och enklare vardagsekonomi. 

Depositionshyra som väg  
till bostad
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Barn berörda av verkställd avhysning 2011–2013
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Färre barn drabbas av vräkning
Antalet barn som berörs av vräkning har minskat 
sedan Kronofogdemyndigheten började föra statistik 
2008. Under de första åren räknades barn som bor 
permanent hos föräldern och barn som bor växelvis 
eller har umgänge minst 30 dagar per år samman. 
Från 2013 har statistiken förfinats och nu redovisas 
permanentboende, växelvisboende och barn som har 
umgänge var för sig. År 2013 var det 504 barn som 
berördes av verkställd avhysning. För 373 av barnen 
var det fråga om deras permanenta bostad, 74 bodde 

växelvis i bostaden och för 57 var det fråga om en 
umgängesförälders bostad. I 65 procent av fallen när 
barn vräktes från sitt permanenta boende var det hos 
en ensamstående förälder, i de flesta fall en kvinna. 
Även om antalet berörda barn totalt sett har minskat 
så ser det olika ut i landet.  
 Kommunerna är ofta frågande till Kronofogde- 
myndighetens uppgifter när det gäller barn som 
berörs av vräkning. Socialtjänsten menar att det är 
ytterst sällsynt att avhysningar verkställs när det finns 
barn med i bilden och att när det undantagsvis sker 
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har det ordnat sig för familjen på ett acceptabelt sätt. 
Av Kronofogdemyndighetens statistik framgår att i 
30 procent av fallen har familjen redan flyttat från 
adressen men inte lämnat nyckeln till hyresvärden. 
Att familjen flyttar kan vara ett skäl till att social- 
tjänsten inte agerar. Detta kan dock inte förklara de 
stora regionala skillnaderna. Vid närmare var femte 
avhysning (50 tillfällen 2013) har barnen varit när-
varande vi själva avhysningstillfället. Vid 16 av dessa 
tillfällen var socialtjänsten inte med.
 Att inte alla kommuner ser lika allvarligt på 
barnens situation kan hänga samman med att det i 
den enskilda kommunen eller stadsdelen uppfattas 
som undantag att barnfamiljer vräks, genom att det 
inte händer varje år och att det ofta är någon enstaka 
familj som drabbas. Arbetsgruppen om vräkning av 
barn som lämnade sin rapport 2010, Varför vräks barn 
fortfarande? fann flera typer av brister i socialtjänstens 
agerande i den akuta situationen.
 Barnombudsmannen har 2012–2014 arbetat med 
projektet Pejling och dialog. Kommunerna Borås, Gävle, 
Kiruna, Landskrona, Lund, Nynäshamn, Stockholm 
(Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör), 
Sundsvall och Västerås deltog 2013 i en dialog med 
Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten 
om hur vräkning av barnfamiljer kan förebyggas.

Barn i hemlöshet får en otrygg uppväxt
Barn hamnar i hemlöshet på flera olika sätt. Förlusten 
av hemmet medför ofta också förlust av viktiga personer 
i barnets vardag. Barnet kan tvingas lämna förskola/
skola, föreningar och kamratkrets i bostadsområdet.  
 Det förekommer fortfarande att barn drabbas av 
vräkning. Avhysningen i sig kan vara en traumatisk 
upplevelse för barnet. I samband med att kvinnor 
bryter upp från en relation där de har varit utsatta  

för våld får barn flytta med till tillfälliga boenden. 
Det kan vara till ett skyddat boende, till en släkting 
eller till en bekant. Skyddsbehovet kan göra att barnet 
under lång tid står utan både skola och kamratkon-
takter. Även i samband med separationer av andra 
orsaker drabbas barnen om en eller båda föräldrarna 
får svårt att hitta en ny bostad. Kontakten med en 
förälder kan brytas under en kortare eller längre tid.
 Asylsökande barn kan få bo på anläggnings- 
boenden under lång tid. De får ibland flytta med  
sina familjer till anhöriga eller vänner. Trångbodd-
het eller annat gör situationen ohållbar och familjen 
tvingas flytta till nya tillfälliga boendelösningar.  
På så sätt kan barns första tid i Sverige präglas av 
trångboddhet och uppbrott.
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
granskat hur socialtjänsten har arbetat för barn som 
befinner sig i hemlöshet. IVO anser att en skälig 
levnadsnivå i boendet innebär att alla i familjen ska 
ha en egen sovplats, familjen ska kunna förvara och 
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laga till sin mat, det ska finnas hygienutrymmen av 
god standard, barn ska känna sig trygga, barn ska ha 
tillgång till yta för lek och samvaro, möjlighet att läsa 
läxor i avskildhet och kunna få vila utan att bli störda 
av andra personer i bostaden. I det begränsade antal 
tillsyner som IVO har genomfört har framkommit 
att många barn under långa perioder tvingas bo på 
skyddade boenden, vandrarhem och hotell som inte 
kan erbjuda dem detta. 
 Även om antalet vräkningar av barnfamiljer har 
minskat finns det inga indikationer på att antalet 
barn som lever i hemlöshet skulle ha minskat. Enligt 
socialtjänstlagen 2 § ska barnets bästa särskilt beaktas 
när åtgärder rör barn. Många kommuner har antagit 
policy- eller strategidokument för hur barnkonven-
tionen ska integreras i kommunens arbete. Ett större 
fokus på barnens situation bör leda till att ansträng-
ningarna intensifieras för att barn ska kunna bo kvar i 
sin invanda miljö när familjen hotas av vräkning eller 
riskerar att hamna i hemlöshet av andra skäl. Om 
en flytt ändå är nödvändig bör större ansträngningar 
göras för att barnets behov ska beaktas och att  
boendelösningen blir trygg och långsiktig.

Hemlöshet ter sig olika för kvinnor  
respektive män
Vid Socialstyrelsen mätning av hemlösheten 2011  
inrapporterades 21 200 män och 11 700 kvinnor. 
Män var överrepresenterade i samtliga situationer. 
 Närmare hälften av männen hade problem med 
missbruk mot endast en fjärdedel av kvinnorna. 
Psykisk och fysisk ohälsa fanns i lika stor utsträckning 
bland män som bland kvinnor. Ungefär en tredjedel 
hade psykiska hälsoproblem. Cirka 20 procent hade 
bekymmer med sin fysiska hälsa.  En fjärdedel av 
kvinnorna uppgavs ha familjeproblem vilket var en 

betydligt större andel än bland männen. Kvinnor 
som har brutit upp från en relation där de har varit 
utsatta för våld återfinns sannolikt i denna kategori. 
Gemensamt för både kvinnor och män var den svaga 
ekonomin. Ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 
och sjukersättning var de vanligaste inkomstkällorna.

När processen har gått 
så långt att en avhysning 
ska verkställas, aktiveras 
Pers avdelning. 
 – När jag har bestämt 
dag för avhysning så 
meddelar jag socialför-
valtningen samt åker  
ut för att delge hyres- 
gästerna underrättelsen  
om att de måste flytta. 
Anledningen till att vi  
åker ut och inte skickar 
brev är att vi vill få kontakt med personerna, för att 
förklara vad som kommer att hända vid en avhysning. 
Är de inte hemma försöker vi få tag på dem via tele-
fon eller på deras  arbetsplats. Får vi inte tag i dem 
stoppas underrättelsen i deras brevlåda/brevinkast 
och då är de delgivna.
 – Sedan har de minst en vecka på sig att flytta – 
eller göra upp med hyresvärden, säger Per.
 – Flyttar inte personen så byter vi lås på avhys-
ningsdagen. Efter ett par dagar töms lägenheten 
och bohaget tas till magasin där det förvaras i högst 
tre månader. Hämtas det inte ut under den tiden så 
säljs eller slängs det.
 Det händer att avhysningar verkställs också när 
det finns barn med i bilden. Det innebär dock sällan 
att barn är med vid själva avhysningstillfället. 
 – Det är tragiskt  när det handlar om barn.  
Men det är tragiskt med alla avhysningar, de som 
blir avhysta förlorar ju sina hem.

Varje vräkning är en tragedi

Pers jobb på Kronofogde-
myndigheten är att verkställa 
avhysningar. 
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Helsingborgs stad har gjort beräkningar av vad 
olika bostadslösningar kostar. Totalt har kommunen 
räknat med 700 platser.
• Härbärge, Hemlösas hus, 25 platser,  
 bidrag från kommunen 3,7 miljoner/år
• Akut-korttidsboende, 49 platser,  
 1000 kronor per dygn
• Långsiktigt kollektivt stödboende, 700 kronor/dygn
• Motivationsboende vid samsjuklighet,  
 1200 kronor/dygn
• Tränings- och jourlägenheter, 101 lägenheter,  
 120 kronor/dygn
• Bostadssociala programmet, bostäder som  
 kommunen hyr, 411 lägenheter, 60 kronor/dygn
• Boende inom LSS för personer som skulle klara 
  att bo i en egen lägenhet, 79 lägenheter,  
 1200–1500 kronor/dygn
• Externa boenden för personer som är färdig- 
 behandlade men som saknar bostad, 50 platser,  
 1100–3500 kronor/dygn

Bästa bostadslösningen  
är inte dyrast 

Upplands Väsby kommun har intensifierat sitt 
vräkningsförebyggande arbete och samverkar över 
förvaltningsgränserna och med allmännyttiga och 
privata bostadsföretag för att utveckla ändamåls- 
enliga boendelösningar.
 Tidigare gjordes 30–40 ansökningar om avhysning 
varje månad i Upplands Väsby. I dag får Kronofogde- 
myndigheten in cirka en ansökan per månad.  
Kommunen menar att den samhälleliga kostnaden 
för varje verkställd avhysning uppgår till cirka  
100 000 kronor.
 Kostnaden för tillfälliga boenden i kommunen 
sjönk från 4 miljoner kronor 2011 till 1,5 miljoner 
kronor 2012. 

Minskat antal vräkningar  
ger lägre kostnader 

Det fanns skillnader mellan könen när det gäller  
vilka boendelösningar som var mest förekommande. 
Den omfattande problematiken med missbruk kan 
förklara att en större andel av männen än av kvinnorna 
befann sig i akut hemlöshet. Ytterst få kvinnor vistades 
utomhus eller i offentliga utrymmen. Även på kate-
goriboenden fanns en större andel av männen än av 
kvinnorna. Cirka 20 procent av både kvinnor och 
män bodde inneboende eller i ett kortsiktigt andra-
handsboende. En tredjedel av männen hade en  
träningslägenhet eller annat långsiktigt boende genom 
kommunens försorg. En majoritet av kvinnorna hade 
en sådan långsiktig boendelösning. Ungefär hälften av 
kvinnorna var föräldrar till minderåriga barn vilket 
var en större andel än bland männen.
 När det gäller olika typer av skyddade boenden och 
kategoriboende erbjuder kommunerna olika verksam-
heter för kvinnor respektive män. De flesta riktade 
insatser som bedrivs i kommunerna vänder sig dock till 
båda könen. Det har inte varit möjligt att under upp-
dragstiden få någon samlad bild av om kommunernas 
arbete skiljer sig  på något signifikant sätt när det gäller 
hur kvinnors respektive mäns situation påverkas.

Motverka hemlöshet är god kommunal  
ekonomi
Någon samlad bild av vad hemlösheten kostar för 
samhället eller en kommun har länsstyrelserna inte 
kunnat få men några kommuner som länsstyrelserna 
har besökt har gjort vissa beräkningar. I samband 
med att Helsingborgs stad tog fram en strategi för 
sitt arbete för att motverka hemlöshet lyfte man fram 
kostnaderna för de olika bostadslösningar som man 
hade. När Upplands Väsby hade intensifierat sitt vräk-
ningsförebyggande arbete gjorde man beräkningar av 
vilka ekonomiska effekter som detta hade fått.
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Aktiva intresseorganisationer 
Flera intresseorganisationer är aktiva på bostads-
området. De bidrar med kunskap till kommunernas 
arbete, samverkar med kommunerna och vill påverka 
beslutsprocessen nationellt och lokalt. De tar fram 
kunskapsunderlag och bedriver utredningsarbete,  
inte sällan i samverkan. 
 Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kom-
munernas arbetsgivar- och intresseorganisation. SKL 
ska enligt kongressbeslut arbeta med kunskapsspridning 
och metodutveckling i frågor som rör hemlöshet för 
sina medlemmar. Sveriges Allmännyttiga Bostads- 
företag (SABO) organiserar cirka 300 allmännyttiga 
bostadsföretag. Organisationen ska ge stöd och service 
i det dagliga arbetet genom att erbjuda rådgivning, 
konsultstöd, utbildningar, nätverk och information. 
Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation 
som organiserar drygt 17 000 privata fastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar. Hyresgästföreningen 
företräder hyresgästerna i förhandlingar om hyran 
och villkoren i boendet och arbetar för att förbättra 
villkoren i boendet.

Ideella organisationer tar stort ansvar
De ideella organisationerna står för en betydande del 
av det stöd som ges till personer som riskerar eller 
redan befinner sig i hemlöshet. När det gäller hemlösa 
EU/ESS-medborgare har frivilligorganisationerna 
gått före och är på många orter ensamma om att ge 
insatser till denna grupp. 
 Det finns inte någon landsomfattande samman-
slutning för hemlösa som exempelvis De hjemløses 
landsorganisation, SAND, i Danmark. Däremot finns 
det lokala organisationer som Comigen i Malmö, 
Convictus i Stockholm, Hemlösas förening i Helsing- 
borg och Lund. Dessa organisationer bedriver både 
verksamheter för sina medlemmar och arbetar  
opinionsbildande.
 Gatutidningarna Faktum och Situation Stockholm 
säljs av hemlösa personer. Faktum finns numera i 
Borås, Göteborg, Helsingborg, Malmö, Kristianstad, 
Lund och Växjö. Förutom att ge hemlösa personer 
möjlighet till en inkomst vill tidningarna erbjuda 
försäljarna en möjlighet att förändra sin livssituation. 
Patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom 
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det psykiatriska området arbetar för att tillvarata sina 
medlemmars intressen. På många håll i landet arbetar 
organisationerna också med att erbjuda medlem-
marna trygghet och gemenskap och stödja dem i att 
förbättra sina livsvillkor.
 Tillsammans organiserar Sveriges Kvinno- och 
Tjejjourers Riksförbund (SKR) och Riksorganisa- 
tionen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 
(ROKS) mer än 200 jourer runt om i landet.  
Jourerna driver skyddade boenden och ger råd  
och stöd till våldsutsatta. 
 Socialt arbete på kristen grund bedrivs över hela 
landet. Svenska kyrkans diakoni, Stadsmissionen, 
Hela människan, Räddningsmissionen och Frälsnings-
armen är exempel på verksamheter som vänder sig 
till människor i utsatta situationer. Hemlösa personer 
är en viktig målgrupp.
 Lokalt tas många initiativ till verksamheter med 
längre eller kortare varaktighet. Ny gemenskap är en 
förening i Stockholm som bedriver verksamhet för 
hemlösa och som har funnits sedan 1968. Soppkök 
finns i flera större städer. Privatpersoner startar  
lokala insamlingar av mat, kläder och andra förnöd-
enheter till hemlösa och andra behövande.

Sammanfattande analys av kommunens 
arbete med att motverka hemlöshet
Det finns en ökande problematik av hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden som har struktu-
rella orsaker och som idag påverkar befolkningen i de 
flesta av landets kommuner. Det råder en stor brist på 
bostäder i framförallt storstadsområdena och bristen 
på hyresrätter är stor även utanför storstadsområdena. 
Störst är bristen på hyresrätter med en hyresnivå som 
ett hushåll med genomsnittliga eller lägre inkomster 
kan efterfråga. Om bristen på bostäder är omfattande i 

de områden där det är efterfrågan på arbetskraft,  
riskerar samhällsutvecklingen att påverkas negativt  
på en strukturell nivå. Viktiga samhällsfunktioner och 
företag riskerar att stå utan arbetskraft. Bristen på  
bostäder är som störst i Stockholmsområdet där efter-
frågan på arbetskraft är störst. 
 Även kommuner med brist på bostäder för stora 
befolkningsgrupper tenderar att inta en passiv hållning  
i bostadsförsörjningsfrågan. Endast en tredjedel av  
landets kommuner har antagit riktlinjer för bostads-
försörjningen. Ett begränsat antal kommuner har 
genomfört analyser av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda 
grupper och marknadsförutsättningarna i kommunen. 
Också när kommunen har gjort sådana analyser och 
även antagit mål för bostadsförsörjningen kan det vara 
svårt att se hur dessa mål har gjort avtryck i kommunens 
planeringsarbete. Detta styrs i stället huvudsakligen av 
önskemål från exploatörer vars intresse av att bygga inte 
alltid sammanfaller med de behov som kommunen ser. 
Målgruppen för deras projekt är ofta barnfamiljer och 
äldre par med god ekonomi. 
 I de förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen 
som kommunerna har lämnat till länsstyrelsen saknas 
ofta en beskrivning av hur behovet av bostäder ska 
tillgodoses för ekonomiskt svaga hushåll. Genom att 
bygga dyra bostäder i attraktiva lägen hoppas kommu-
nen attrahera en målgrupp med högre inkomster som 
kan tillföra kommunen skatteintäkter och öka dess 
attraktionskraft. För några enstaka kommuner har detta 
kommit att fungera men risken är stor att nybyggnationer 
uteblir helt när många byggprojekt ska konkurrera om 
ett litet segment av de bostadssökande. 
 När det huvudsakligen är exploatörernas intresse 
för att bygga som styr den kommunala planprocessen 
kommer behoven och efterfrågan från befolkningen i 
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andra hand. Många kommuner får då svårt att leva upp 
till ambitionen om goda bostäder för alla. I en brist- 
situation ställs allt högre krav på de bostadssökande från 
bostadsföretagens sida. Personer som av ett eller annat 
skäl saknar resurser för att hävda sig på bostadsmark- 
naden drabbas. Det kan vara fråga om bristande ekonomi 
eller kontaktnät. Det är särskilt i vissa situationer eller 
skeden i livet som människor kan råka ut för stora 
svårigheter med sitt boende. 
 De allmännyttiga bostadsföretagen är en viktig resurs 
för kommunerna när det gäller bostadsförsörjningen, 
som inte alltid används fullt ut. Kommunerna kan i 
större utsträckning genom ägardirektiv styra nybygg- 
nation, renoveringsarbete, uthyrningspolicy.
 Situationen ser naturligtvis olika ut i kommunerna. 
Det finns kommuner som har en relativt välbalanserad 
bostadsmarknad eller ett överskott på bostäder. Där 
kan den hemlöshet som finns i kommunen främst rela- 
teras till orsaker på relations- eller individnivå. Behovet 
av insatser i dessa kommuner ligger då främst på 
riktade insatser gentemot personer som har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden eller löper risk att 

förlora sin bostad. Samverkan mellan kommunen och 
allmännyttiga och privata bostadsföretag, boendestöd, 
vräkningsförebyggande arbete, ekonomisk rådgivning 
samt välfungerande socialtjänst och hälso- och sjukvård 
är faktorer som är nödvändiga för att inte hemlöshets-
problematiken ska accelerera även i dessa kommuner. 
Socialtjänsten tar ofta ett stort ansvar och efterlyser 
inte sällan ett större engagemang från kommunled- 
ningen, övriga förvaltningar och kommunens bostads- 
företag. Även ideella organisationer står för omfattande 
insatser, särskilt när det gäller personer som riskerar 
att hamna i eller befinner sig i akut hemlöshet.
 Allt fler EU/ESS-medborgare som kommer till 
Sverige hamnar i akut hemlöshet. Det råder en stor 
osäkerhet hos kommunerna kring hur de ska möta 
den nya situationen. Ideella organisationer står för 
stora sociala insatser med eller utan kommunalt stöd. 
Organisationerna menar att det finns betydande  
hinder hos myndigheter och institutioner som  
försvårar migranternas etablering. Rörligheten  
inom EU/ESS följs inte av en ökad öppenhet. 
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Länsstyrelserna har genomfört ett stort antal kommun- 
besök samt arrangerat många nationella och regionala 
konferenser och seminarier. Arbetet mot hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden har inte- 
grerats i arbetet med de regionala analyserna av 
bostadsmarknaden och i yttranden över kommunernas 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hemlöshets-
frågorna har också inlemmats i andra uppdrag som 
länsstyrelserna arbetar med. Länsstyrelserna har 
samverkat med hemlöshetssamordnaren och med 
andra statliga myndigheter. Det interna arbetet på 
länsstyrelserna har kännetecknats av samverkan och 
kompetensutveckling. 

Gemensamma kommunbesök med  
hemlöshetssamordnaren
Länsstyrelserna har tillsammans med nationella  
hemlöshetssamordnaren genomfört 73 besök i 
kommuner runt om i landet. Avsikten var att besöka 
kommunerna vid två tillfällen. Inbjudan gick ut till 
totalt 50 kommuner. Ett par kommuner tackade nej 
till besök och några svarade inte på förfrågan. Totalt 
genomfördes besök i 39 av kommunerna. 
 Förfrågan om besök sändes till kommunstyrelsens 
ordförande och önskemål framfördes om att kommunen 
skulle samla så många relevanta aktörer som möjligt: 
Företrädare för kommunledning, socialtjänst,  
samhällsbyggnad/bostadsförsörjning, allmännyttigt 
bostadsbolag, privata fastighetsägare, frivilligorga- 
nisationer. I de flesta fall har ett stort antal personer 
varit närvarande, men ibland endast en handfull. 
 Vid det första besöket fördes en dialog kring hur 
kommunen arbetar med frågor som rör hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden och hur det 
vräkningsförebyggande arbetet fungerar i kommunen. 
Tanken var att kommunerna efter besöket skulle 

skriva under en avsiktsförklaring, ett Letter of intent. 
Hemlöshetssamordnaren har utifrån de enskilda  
kommunernas förutsättningar tagit fram ett förslag 
till ett sådant brev med ett antal åtgärder för 35 av 
de 39 kommunerna. Tolv av kommunerna har på 
olika sätt antagit förslaget till Letter of intent. De andra 
kommunerna har varit positiva till de flesta förslagen 
men avsiktsförklaringar av den här kommunövergrip- 
ande karaktären har varit svårt att hantera i besluts-
processen i kommunerna. 
 Vid det andra besöket har dialogen fortsatt  
genom att kommunerna har berättat om hur arbetet 
med frågorna utvecklats sedan det första besöket.  
I ett antal kommuner har länsstyrelserna under 2014 
gjort ett tredje besök för att följa upp hur arbetet 
fortskrider. 

Egna kommunbesök
Utöver besöken med hemlöshetssamordnaren har 
länsstyrelserna genomfört egna besök i ytterligare 
ett stort antal kommuner i respektive län. Vid 28 
tillfällen har besöken helt fokuserat på arbetet mot 
hemlöshet. Flera länsstyrelser har som rutin att besöka 
samtliga eller ett urval kommuner i samband med 
bostadsmarknadsenkäten och vid 65 av dessa besök 
har fördjupande samtal förts kring hemlöshetsfrågorna. 
Vid 96 tillfällen har frågor som rör hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden tagits upp på 
möten i samband med besök föranledda av andra när-
liggande uppgifter. I ett par län har landshövdingen 
därutöver lyft frågorna vid sina kommunbesök. Vid 
besöken har länsstyrelserna främst träffat kommunala 
företrädare från kommunledning, samhällsbyggnad/
bostad och socialtjänst samt kommunala bostads- 
företag. Ibland har även privata fastighetsägare och 
ideella organisationer funnits med.

Så har länsstyrelserna arbetat
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En dag om hemlöshet – fyra nationella 
konferenser 
Tillsammans med hemlöshetssamordnaren anordna-
des konferenser i Göteborg, Malmö, Stockholm och  
Umeå under våren 2013. Sammanlagt besöktes kon-
ferenserna av 860 personer. Varje konferens inleddes  
av en landshövding som talade om betydelsen av att 
arbeta mot hemlöshet. 
 Hemlöshetssamordnaren rapporterade från 
kommunbesöken och lyfte bland annat behovet av att 
kommunerna utvecklar sin statistik kring hemlöshet. 
Genom att kartlägga hemlösheten på individnivå kan 
kommunen analysera behoven och utvärdera sina in-
satser. Socialstyrelsen informerade om vad som kom 
fram i den nationella kartläggningen av hemlöshetens 
omfattning och även om sitt uppdrag att komplettera 
med uppgifter om utrikes födda personer som saknar 
permanent uppehållstillstånd i Sverige och som lever 
i hemlöshet här. Kronofogdemyndigheten informerade 
om vräkningsprocessen och det förebyggande arbete 
som bedrivs tillsammans med bostadsföretag och 
kommuner. Vid alla fyra konferenserna presenterades 
modellen Bostad först. Det är ett sätt att arbeta för 
personer som står långt från bostadsmarknaden och 
som har omfattande sociala problem. På konferen-
serna gavs därutöver olika exempel på framgångsrikt 
arbete från olika håll i landet.
 Länsstyrelserna gjorde en uppföljning av vilka som 
deltog på konferenserna för att få underlag för det 
fortsatta arbetet. Deltagarna kom från 94 kommuner. 
Majoriteten var kommunala tjänstemän från framförallt 
det sociala området. Men även kommunala politiker och 
representanter från allmännyttiga och privata bostads-
företag fanns representerade liksom ideella organisa-
tioner som arbetar med hemlöshetsrelaterade frågor. 

Medverkan vid hemlöshets- 
samordnarens slutkonferens
I samband med att hemlöshetssamordnaren avslutade 
sitt uppdrag genomfördes en nationell konferens i 
april 2014. Länsstyrelserna medverkade med två 
seminarier där vi inbjöd till ett samtal kring hur  
bostadsmarknaden fungerar, bristen på hyresrätter  
till hyror som det stora flertalet kan efterfråga och 
hur kommunerna använder de verktyg som står  
till buds för att ta sin del av ansvaret för bostads- 
försörjningen. Seminarierna besöktes av ett  
100-tal deltagare. 

Seminarier för personliga ombud
Personer med psykisk ohälsa är en särskilt utsatt 
grupp på bostadsmarknaden och de personliga  
ombuden arbetar ofta med att ge stöd när personer 
riskerar eller redan har hamnat i hemlöshet. De  
personliga ombuden bjöds in till de nationella  
konferenserna och de har även uppmärksammats  
regionalt. Exempelvis anordnades ett särskilt  
seminarium i Stockholms län just för personliga 
ombud.
 Ett tiotal ombud i landet arbetar riktat till personer 
som befinner sig i akut hemlöshet. För att ge dem 
tillfälle till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte 
anordnas två seminarier under 2013 respektive 2014.  
Vid dessa seminarier har fokus varit på metodik i det 
uppsökande arbetet och samverkan med socialtjänsten, 
hälso- och sjukvården och ideella organisationer.

Regionala konferenser
Utöver de nationella konferenserna har flera regionala 
konferenser på temat hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden anordnats runt om i landet. 
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Innehållet har växlat. I Kalmar genomfördes en  
konferens med samma innehåll som de nationella 
konferenserna. Länsstyrelsen i Uppsala län har  
genomförde två särskilda seminarier riktade till  
kommunernas politiker och tjänstemän, som har  
tagit upp just det vräkningsförebyggandet arbetet.  
Länsstyrelsen i Västra Götaland arrangerade tre 
regionala seminarier, som förutom lokala exempel 
på vräkningsförebyggande insatser även lyfte fram 
hyreslagstiftningen och Hyresnämndens arbete.
 I Stockholms län presenterades bland annat  
Upplands Väsbys vräkningsförebyggande arbete.  
För att nämna några exempel.
 Förutom dessa närmare trettio regionala  
konferenser har hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden tagits upp vid andra konferenser 
som exempelvis gällt barn i utsatta situationer eller 
mäns våld mot kvinnor.
 Andra former av regionala aktiviteter kan nämnas. 
I Östergötlands län har landshövdingen vid två till-
fällen under 2014 bjudit in till rundabordssamtal om 
bostadsförsörjningen. Till det första tillfället bjöds 
kommunalråden i länets kommuner in och vid det 
andra tillfället bjöds bostadsföretag och byggherrar 
in. Syftet med dessa samtal var att skapa dialog kring 
bostadssituationen i länet och hur bostadsbyggandet 
kan öka. Ett tredje samtal kommer att äga rum i 
slutet av året. 

Regionala nätverk
I vissa län saknas arenor för kommunala handläggare 
som arbetar med bostadsplaneringsfrågor att mötas. 
Ett behov som har uppmärksammats under upp- 
draget. Under 2014 har länsstyrelserna i Skåne  
och Östergötland bidragit till att etablera nätverk  

i respektive län. I Stockholms län driver länsstyrelsen 
sedan flera år tillbaka olika nätverk där bostadsför-
sörjningsfrågor diskuteras. Ett nätverk vänder sig till 
länets stadsbyggnads- och samhällsbyggnadsdirektörer. 
Öppet forum är en annan verksamhet som riktar sig till 
kommunala tjänstemän.

Regionala analyser av  
bostadsmarknaden
Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att  
följa utvecklingen på bostadsmarknaden och år- 
ligen ta fram en bild av hur kommunerna klarar  
sitt bostadsförsörjningsansvar. I den årliga bostads-
marknadsanalysen har respektive länsstyrelse tagit 
upp situationen kring hemlöshet och utestängning 
från bostadsmarknaden i ett särskilt kapitel eller  
under en särskild rubrik. De regionala analyserna 
baserar sig huvudsakligen på de uppgifter som 
kommunerna lämnar i bostadsmarknadsenkäten. 
Boverket har sedan 1989 haft i uppdrag av regeringen 
att genomföra årliga undersökningar om bostads-
marknaden i landet. Länsstyrelserna arbetar med 
att kvalitetssäkra uppgifterna från länets kommuner 
Enkäten innehåller både faktafrågor och frågor som 
rör kommunens bedömningar av bostadsmarknaden. 
Ett avsnitt rör hemlöshet och den sekundära  
bostadsmarknaden. Under hemlöshetsuppdraget  
har länsstyrelserna tillsammans med Boverket  
utvecklat denna del av enkäten.
 Länsstyrelsen i Östergötlands län kompletterade 
2013 underlaget från bostadsmarknadsenkäten med 
en särskild enkät och gav i en särskild rapport en 
lägesbeskrivning av hemlöshetens omfattning och 
karaktär samt av det pågående arbetet i länet. 
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Yttranden över kommunernas riktlinjer 
för bostadsförsörjningen
Länsstyrelserna har i yttranden över kommunernas 
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen särskilt 
framfört betydelsen av att ekonomiskt och socialt 
svaga grupper på bostadsmarknaden omfattas av  
det underliggande analysarbetet samt att de också 
omfattas av de riktlinjer som kommunen föreslår.

Aktiviteter inom ramen för  
andra uppdrag
Förutom särskilda insatser med anledning av upp- 
draget har länsstyrelserna integrerat hemlöshets- 
frågorna i det övriga arbetet med plan- och bostads-
frågor, nyanländas etablering, personligt ombud, 
sociala risker i beredskapsplaneringen, våld i nära 

relationer med mera. Här följer exempel på några 
aktiviteter.
 Vid informationsträffar och kommunbesök i 
arbetet med nyanländas etablering har frågor kring 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
funnits med.
 Fyra länsstyrelser har i uppdrag att samla relevanta 
aktörer som ingår i regeringens satsning på urbant 
utvecklingsarbete i femton stadsdelar i landet. Läns-
styrelserna har i detta arbete lyft fram bostadsfrågorna 
och betonat vikten av att olika satsningar verkar 
inkluderande för grupper som har svårt att hävda  
sig på bostadsmarknaden.
 Länsstyrelserna har flera uppdrag när det gäller 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
Socialstyrelsens har under de senaste åren bl.a.  
gett ut föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 
Våld i nära relation samt flera publikationer till stöd 
för kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården. Länsstyrelserna har i uppdrag 
att föra ut materialet till i första hand kommuner och 
ideella organisationer. I olika sammanhang, som på 
utbildningsdagar och seminarier, har länsstyrelserna 
lyft fram vikten av att ge det stöd som våldsutsatta 
kan behöva när det gäller boende, både på kort och 
på lång sikt. 

Samverkan med övriga myndigheter 
som har uppdrag inom området
En nationell hemlöshetssamordnare utsågs av regeringen 
2011. I samordnarens uppdrag ingick att stödja kom-
munerna i deras arbete med att motverka hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden. Uppdraget 
löpte först till och med december 2013 och kom 
sedan att förlängas. Den 30 juni 2014 överlämnade 
hemlöshetssamordnaren sin slutrapport till regeringen. 

2 § Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera 
 bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bo-
stadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla  
en redovisning av
– hur kommunerna lever upp till kraven enligt  
 lagen (2000:1383) om kommunernas bostads- 
 försörjningsansvar,
– hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 §  
 lagen om kommunernas bostadsförsörjnings- 
 ansvar, och
–  hur planeringen av bostadsförsörjningen  
 samordnas inom kommunen, med andra  
 kommuner och regionalt. 

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den  
15 juni varje år.

Förordning (2011:1160) om  
regionala bostadsmarknads- 
analyser och kommunernas  
bostadsförsörjningsansvar
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Hemlöshetssamordnaren och länsstyrelserna har sam- 
verkat både nationellt och regionalt. Hemlöshetssam-
ordnaren har också tagit fram en broschyr till stöd  
för kommunerna, som länsstyrelserna har hjälpt till 
att sprida.
 Socialstyrelsen har flera uppdrag som berör hem-
löshet. Myndigheten följer hemlöshetens omfattning 
och stödjer arbetet med att utveckla metoder för att 
motverka hemlöshet. Den senaste kartläggningen 
genomfördes i maj 2011. Genom ett särskilt uppdrag 
2012 fick Socialstyrelsen i uppgift att ta fram kunskap 
om hemlösa utrikesfödda personer som inte har 
uppehållstillstånd i Sverige. Inom ramen för Öppna 
jämförelser rapporterar kommunerna till Social- 
styrelsen om hur de arbetar för att motverka hem-
löshet inom socialtjänsten. Socialstyrelsen tar fram 
vägledning till socialtjänsten i olika frågor bland annat 
kring hemlöshet. Under 2012 gav Socialstyrelsen  
ut en vägledning till socialtjänsten till stöd för det 
vräkningsförebyggande arbetet. Länsstyrelserna har 
vid sina besök i kommunerna kunnat hänvisa till  

Socialstyrelsens publikationer för fördjupning och 
vägledning. Socialstyrelsen har medverkat vid konfe-
renser runt om i landet, som länsstyrelserna anordnat.
 Boverket följer utvecklingen på bostadsmarknaden 
bland annat genom den årliga bostadsmarknadsenkäten 
(BME) till landets kommuner. Samma enkät utgör 
det huvudsakliga underlaget för de länsvisa analyserna 
av bostadsmarknaden som länsstyrelserna samman-
ställer. Länsstyrelsen medverkar på olika sätt i att 
kvalitetssäkra enkäten. Boverket har i uppdrag att 
kartlägga omfattning och inriktning på den sekundära 
bostadsmarknaden och använder BME som ett instru-
ment för att genomföra detta uppdrag. Under 2013 
genomförde Boverket en utvecklingsinsats kring BME 
och länsstyrelserna medverkade i den arbetsgrupp 
som genomförde översynen. 
 Kronofogdemyndigheten har i uppdrag att ta fram 
statistik kring avhysningar och ett särskilt uppdrag 
att följa och motverka att barn drabbas i samband 
med vräkning. Myndigheten tar fram statistik på 
kommunnivå, som är ett viktigt kunskapsunderlag 
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när kommuner ska analysera problemets omfattning. 
Kronofogdemyndigheten har medverkat vid nationella 
och regionala konferenser som länsstyrelserna har 
arrangerat. 
 Barnombudsmannen (BO) har låtit barn berätta och 
på olika sätt illustrera hur de upplever hemlöshet 
och vräkning. BO har visat materialet för kommunala 
politiker och tjänstemän och även medverkat vid 
konferenser och seminarier som länsstyrelserna har 
anordnat. BO har även bidragit i länsstyrelsernas 
interna kompetensutveckling. 
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tillsyn 
över socialtjänsten. Myndigheten bildades den 1 juni 
2013. Länsstyrelserna har sammanträffat med IVO 
och tagit del av den tillsyn som har genomförts när 
det gäller barn i hemlöshet. 

Kompetensutveckling inom  
länsstyrelserna
Hemlöshetsuppdraget har medfört att länsstyrelserna 
har utvecklat samarbetet mellan berörda verksamhets- 
områden. Flera länsstyrelser beskriver hur en lärande 
process har startat mellan enheten för samhälls- 
planering och boende samt enheten för social  
hållbarhet eller motsvarande.
 Nationellt ordnade länsstyrelsernas arbetsgrupp 
kunskapshöjande seminarier till vilka främst kontakt-
personerna men även ytterligare någon representant 
från varje länsstyrelse var välkommen. Två seminarier 
med samma innehåll genomfördes under hösten 2012 
på två olika orter. Hemlöshetssamordnaren, Krono-
fogdemyndigheten och Boverket medverkade. Hem-
löshetssamordnaren redogjorde för de kartläggningar 
av hemlösheten som gjorts i landet och gav filosofiska 
och teoretiska perspektiv på hemlöshet och utestäng-
ning från bostadsmarknaden. Kronofogdemyndigheten 

informerade om den process som kan leda fram till 
en avhysning samt om vräkningsförebyggande arbete. 
Boverket informerade om lagstiftningen och den 
pågående översynen av bostadförsörjningslagen.
 Hösten 2013 genomförs ytterligare ett seminarium. 
Socialdepartementet medverkade också nu och del- 
gav erfarenheter från hemlöshetssamordnarens arbete. 
Barnombudsmannen informerade om sina besök i 
kommuner och sina intervjuer med barn som har 
erfarenheter av vräkning. 
 Seminariet 2014 innehöll presentation från 
Socialdepartementet av hemlöshetssamordnarens 
slutrapport och en uppsummering av de erfarenheter 
som länsstyrelserna har gjort i sitt uppdrag. Läns- 
styrelserna blickade också framåt mot hur ett framtida 
stöd till kommunernas i dessa frågor skulle kunna 
utformas.
 Tillsammans med den nationella hemlöshetssam-
ordnaren genomförde länsstyrelsernas arbetsgrupp 
ett studiebesök i Köpenhamn i juni 2013. Gruppen 
besökte Koefoeds skole och De hjemløses lands- 
organisation. 
 Länsstyrelserna har ett övergripande kontaktnät 
för samhällsbyggnadsområdet, Forum för hållbart 
samhällsbyggande och inom detta ett nätverk för 
handläggare som arbetar med bostadsförsörjningsfrågor. 
Det finns en beredningsgrupp som har till uppgift att 
leda och samordna utvecklingen av länsstyrelsernas 
arbete inom området. Beredningsgruppen initierar 
och leder nätverkets träffar. Hemlöshetsuppdraget 
har kontinuerligt tagits upp på nätverkets träffar 
under uppdragstiden.
 En vidare krets inom Forum för hållbart samhälls-
byggande samlas en gång om året till Plan och bostads- 
dagar. Under två år i rad har hemlöshetsfrågorna lyfts 
på ett särskilt seminarium under dessa dagar.
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Länsstyrelserna har under sitt treåriga hemlöshets-
uppdrag konstaterat att det finns behov av fortsatta 
insatser för att stödja kommunerna i deras arbete 
för att motverka hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden. 
 Lagstiftningen ger kommunerna ett stort ansvar 
för att planera för att alla i kommunen ska ges  
möjlighet att leva i goda bostäder. Efter att bostads-
försörjningslagen reviderades 2013 har länsstyrelsen 

fått en tydligare roll i planeringsprocessen. Läns-
styrelsen ska ge kommunerna råd, information och 
underlag för deras arbete med bostadsförsörjningen. 
Den årliga analysen av bostadsmarknaden i länet, 
baserad på bostadsmarknadsenkäten och annan 
kunskap, är ett exempel på information om länets 
bostadsmarknad till kommuner, byggföretag och 
andra aktörer. Vidare står det i lagen att länsstyrelsen, 
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet 

Länsstyrelsernas roll i det fortsatta arbetet
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och andra regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig 
över kommunens planering för bostadsförsörjningen. 
Länsstyrelsen ska också uppmärksamma kommunerna 
på behov av samordning mellan kommuner i frågor 
om bostadsförsörjning samt se till att en sådan sam-
ordning kommer till stånd. 
 Många kommuner vill också ha en tidig dialog 
med länsstyrelsen inför arbetet med att ta fram rikt-
linjer. När länsstyrelsen yttrar sig över kommunernas 
förslag till översiktsplaner, fördjupningar av över-
siktsplaner och övergripande program för detalj- 
planering ges synpunkter på kopplingen till boende- 
planeringen. Det kan handla om att påvisa vikten av 
att analysera befolkningsutvecklingen på lång sikt 
för att kunna bedöma hur den påverkar behovet av 
bostäder för olika grupper. Yttrandena syftar bland 
annat till att stödja kommunerna i att se sin roll i det 
regionala perspektivet. 
 I flera län finns ett behov av ökad regional  
samordning där länsstyrelsen med sin kunskap om 
regionala och lokala förhållanden kan ta initiativ 
och spela en viktig roll. Problem förknippade med 
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 
är tvärsektoriella till sin karaktär och länsstyrelserna 
kan bidra med sakkunskap utifrån sitt breda kompe-
tensområde.
 Länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag har pågått 
i tre år. En slutsats är att arbetet behöver fortsätta, 
något som även hemlöshetssamordnaren för fram i 
sin slutrapport. Fokus bör ligga på nationell och  
regional samordning, regionala utbildningsinsatser 
och kunskapsspridning. Länsstyrelserna har byggt  
upp kunskap kring specifika regionala och lokala  
förhållanden. Ett nytt uppdrag skulle kunna inne- 
bära att fortsätta analysera kommunernas arbete  
på området och att fortsätta att utveckla den dialog 

med kommunerna som initierats tillsammans med 
hemlöshetssamordnaren samt att utöka dialogen till 
att gälla alla kommuner. Uppdraget skulle kunna 
innefatta stöd till regional samordning av insatser, 
kompetens- och metodstöd för kommuner samt  
stöd till förebyggande insatser mot hemlöshet och 
utestängning från bostadsmarknaden och vräkningar.
 Länsstyrelserna arbetar redan med att ta fram 
aktuella regionala analyser av länets bostadsmarknad. 
Det pågår ett arbete med att lyfta fram frågor som 
berör hemlöshet och utestängning från bostadsmark-
naden inom ramen för dessa analyser. Tillsammans 
med kommunerna, Boverket och andra berörda 
aktörer kan länsstyrelserna fortsätta att utveckla  
detta arbete.
 Även i arbetet med att sprida kunskap kring  
vräkningsförebyggande arbete och metoder för att 
stödja dem som riskerar eller befinner sig i hemlöshet 
kan länsstyrelsen vara en resurs. Att erbjuda en  
plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter 
mellan olika aktörer är en uppgift som länsstyrelserna 
är vana att hantera. Det gör vi genom att ordna  
regionala konferenser och seminarier samt att  
bjuda in till nätverk, rundabordssamtal med mera.  
Vi förmedlar statsbidrag till kommuner och andra 
aktörer och följer utvecklingsarbetet inom skilda  
områden. Vi för dialog med enskilda kommuner  
i länet.
 Vid ett långsiktigt uppdrag kan länsstyrelserna 
utveckla det arbete som påbörjats under hemlös-
hetsuppdraget. Det handlar om att arbeta utifrån de 
befintliga plattformar för kunskaps- och erfarenhets-
utbyte som länsstyrelserna bidrar med, att skapa  
nya nätverk, att genomföra kommundialoger och 
att vidareutveckla kontakterna med kommuner och 
andra viktiga aktörer. 
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Med utgångspunkt från regionala behov och förut-
sättningar – kan länsstyrelserna således vid ett nytt 
uppdrag
• stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna 
 genom att via seminarier och nätverksmöten sprida  
 metoder och goda exempel, 
• stödja den regionala samverkan mellan kommuner 
 genom att exempelvis i den årliga bostadsmarknads- 
 analysen ta fram regional kunskap om tillgång och 
 efterfrågan på bostäder,
• stödja kommunerna i att utveckla metodik för att ta  
 fram riktlinjer för bostadsförsörjningen genom  
 kommundialogor kring teman som bostadsför- 
 sörjningens strategiska roll för kommunens  
 utveckling, kommunens verktyg för att styra,  
 möjligheter och begränsningar för allmännyttan  
 att agera, utveckling av befintliga bostäder/ 
 bostadsområden,

• bidra med olika sakområdesperspektiv i planeringen  
 av bostadsförsörjningen genom att sammanställa  
 länsstyrelsernas iakttagelser kring bostadsfrågan  
 från sakområden som exempelvis tillväxt,  
 integration och flyktingmottagande, urban  
 utveckling, våld i nära relationer och personligt  
 ombud samt visa på behovet av varierade typer av  
 bostäder för att tillgodose olika målgruppers behov,
• stärka det regionala och nationella perspektivet i  
 planeringen genom att visa på bostadens betydelse  
 för en hållbar utveckling,
• bidra till lokal samverkan genom att lyfta fram goda  
 exempel på hur kommun, bostadsföretag, olika  
 myndigheter och idéburen sektor kan samverka
• Inspirera till fortsatt arbete för att motverka hemlöshet  
 och utestängning från bostadsmarknaden genom att  
 lyfta frågan i olika sammanhang som ex. när regional 
 utveckling, flyktingmottagande eller planering av  
 nya områden står på agendan. 
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Arbetsgruppen om vräkningar av barn (2010)  
Varför vräks barn fortfarande?

Arbetsmarknadsdepartementet (2014)  
Slutrapporten – Regeringens samordnare för  
kommunalt flyktingmottagande 

Barnombudsmannen och Kronofogdemyndigheten 
(2013) Vräkning av barnfamiljer – kommundialog om hur  
kommunen kan arbeta förebyggande

Boverket (2008)  
Asylsökandes eget boende

Edgar, B. & Meert, H. (2005)  
Foourth Review of statistics on homelessness in  
Europe. The ETHOS Definition of homelessness.  
FEANTSA. Bryssel 

Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, SABO  
och Sveriges Kommuner och Landsting (2014)  
Bostad för alla – Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

Hyresgästföreningen  
Unga vuxnas boende i Sverige 2013

Konsumentverket (2011)  
Budgetrådgivning – en kortsiktig kommunal kostnad eller  
en lönsam social investering

Länsstyrelsen Dalarna (2014) 
Bostad sökes! Om hemlöshet och förebyggande  
arbete i Dalarna

Länsstyrelsen Stockholm (2014) 
Utsatta EU-medborgare i Sverige. Lägesrapport ur ett  
människohandelsperspektiv

Länsstyrelsen Skåne (2014) 
Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? 
 – Exempel från åtta kommuner

Källor
Länsstyrelsen Östergötland (2013) 
Hemlöshet i Östergötland. En lägesbeskrivning  
av hemlöshetens omfattning och karaktär samt  
pågående arbete

Länsstyrelserna (2014)  
Mottagande och etablering av nyanlända 2013

Prop. 1979/80:1 
om socialtjänstlagen

Prop. 1985/86 
med förslag till ny plan- och bygglag

Prop. 2012/13:178 
En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjnings- 
ansvar

SOU 2008:113 
Bo bra hela livet. Slutbetänkande från äldredelegationen

Socialdepartementet (2014) 
Slutrapport från den nationella hemlöshetssamordnaren 
– Bostad sökes

Socialstyrelsen (2010)  
En fast punkt - Vägledning om boendelösningar för  
hemlösa personer

Socialstyrelsen (2012)  
Vräkningsförebyggande arbete – Stöd till socialtjänsten 
 och andra aktörer 

Socialstyrelsen 
Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4  
Våld i nära relation 

Socialstyrelsen (2014) 
Rätten till socialt bistånd för medborgare inom  
EU/EES området
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Socialstyrelsen
Öppna jämförelser 2014, Hemlöshet och utestängning  
från bostadsmarkanden

Statistiska centralbyrån (2012–2014)  
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
 
Statistiska centralbyrån (2014)  
Befolkningsstatistik, Folkmängd 2013

Statistiska centralbyrån (2014)  
På tal om kvinnor och män, Lathund om jämställdhet 2014

Stockholms stadsmission
Årliga hemlöshetsrapport Hemlös 2012,  
Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

Ungdomsstyrelsen (2011)  
Focus 11 En analys av ungas bostadssituation  
Ungdomsstyrelsens skrifter 2011:4

www.boverket.se

www.fastighetsagarna.se

www.feantsa.org

www.hyresgastforeningen.se

www.kronofogden.se

www.migrationsverket.se

www.sabo.se

www.scb.se

www.socialstyrelsen.se
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 
m.fl

8

12KS229
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Tjänsteskrivelse 1 
(1)

LEKEBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Dnr:12KS229

2014-06-04

Tjänsteskrivelse - Beställning av ny detaljplan för 
fastigheten Lekeberg Fjugesta 4:61

Ärendebeskrivning
LekebergsBostäder AB som är ägare till fastigheten Lekeberg Fjugesta 4:61 
har fört diskussioner med Trioplast AB och Lekebergs Brunnsborrning AB om 
att de ska få förvärva två olika delar av fastigheten. Kommunen är inblandad i 
diskussionerna bland annat på grund av att fastigheten korsas av ledningar för 
vatten och avlopp.

Lekebergs Brunnsborrning AB har vid Sydnärkes byggförvaltning ansökt om 
förhandsbesked för uppförande av verksamhetsbyggnad på fastigheten.

Sydnärkes byggförvaltning rekommenderar att en detaljplan för fastigheten 
upprättas, innan förhandsbesked om eventuellt bygglov behandlas.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beställer ny detaljplan för fastigheten Lekeberg Fjugesta 
4:61 hos Sydnärkes byggförvaltning. Planbeställningen ska inte medföra några 
kostnader för kommunen då markägaren ska stå för plankostnaden.

LEKEBERGS KOMMUN

Hans Boskär Hikmet Hrustanovic
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§85 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl (12KS229)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-
04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget 
att detaljplanelägga området. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget 
varit ute på samråd under tiden mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Detaljplanen har även varit ute 
på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2016-01-11 och 2017-02-01. Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som 
bifogas planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl - (12KS229-8)
 Behovsbedömning - (44890)
 Fastighetsförteckning - (44891)
 Granskningsutlåtande - (44892)
 Planbeskrivning - (44893)
 Plankarta - (44894)
 Samrådsredogörelse - (44895)
 §94 KSAU Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl - (KS 12-229-9)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §94

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§94 - Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl (12KS229)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter kan 
etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i Kommunstyrelsen (2014-
04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget 
att detaljplanelägga området. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget 
varit ute på samråd under tiden mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Detaljplanen har även varit ute 
på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2016-01-11 och 2017-02-01. Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som 
bifogas planhandlingarna.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl. enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Behovsbedömning - (44890)
 Fastighetsförteckning - (44891)
 Granskningsutlåtande - (44892)
 Planbeskrivning - (44893)
 Plankarta - (44894)
 Samrådsredogörelse - (44895)

Sida 3 of 3Sida 325 of 579



Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

a Område med skyddad natur (naturreservat, 
landskapsbild, strandskydd, omr. med 
geografiska bestämmelser, etc.)

b Natura 2000-område  

2 Riksintresse för natur-/kultur-minnesvård eller rörligt friluftsliv        
a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

naturvärde (lst:s naturvårdsplan) eller ingår 
området i kommunens naturvårdsplan

b Område som utpekas i Skogsstyrelsens 
"Skogens pärlor", tex nyckelbiotop

4 Ekologiskt särskilt känsligt område 
a Område som bedömts vara ekologiskt särskilt 

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

6 Skyddsavstånd 
Kommer projektets planerade verksamhet att 
lokaliseras på för kort skyddsavstånd till:

a befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i 
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djur-
hållning.)

b transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst 
rapporter ”Riskhantering i detaljplane-
processen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i 
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för 
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91 
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

a Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grund-förhållandena; risk för skred, 
ras etc

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

e Har det aktuella området tidigare använts som 
tipp-/utfyllnadsplats eller dyl, varvid miljö- och 
hälso-farliga ämnen kan finnas lagrade i marken

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

b förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, 
temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

d förändrade infiltrations-förhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning

e förändring av ytvattenkvaliteten (bakt.,kemiskt, 
temperatur eller omblandning

f förändring av flöde eller riktning eller 
strömförhållanden i vattendrag, sjö eller hav

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

d avbrott i ”gröna” samband” (se 10d, 15c)

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

c att människor exponeras för nivåer över 
rekommenderade riktvärden för buller eller 
vibrationer

13 Ljus och skarpt sken        
a Kommer projektet att orsaka nya ljussken som 

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

Kommer projektet att orsaka avsevärd föränd-
ring av mark och vattenanvändning i området

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

b  risk för att människor utsätts för joniserande 
strålning t.ex. radon

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

e risk för utslätt av särskilt miljö- och hälsofarliga 
ämnen vid händelse av olycka

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

c påverka ”gröna samband” (se 9d och 10d)

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

a Kommer projektet att försämra kvalitén eller 
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, friluftsanläggning)

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

Finns det risk att projektet åstadkommer effekter 
som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren: 
1996-08-12

a Ökar användandet av ändliga lagerresurser 
(metaller, olja, kol etc.)

b Ökar användandet av stabila natur- främmande 
ämnen (PCB, DDT, CFC etc.)

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

24 Additiva effekter        
a Har projektet effekter som var för sig är 

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel
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2015- 12-11 

Fastig h etsfö rteckn i ng 
2015-12-11 

Aktualitetsdatum i fastighetsregistret, 2015-12-04 

Ärendenummer 
M157547DT 

Fastighetsförteckning till detaljplan för Fjugesta 4:61 m .fl. i Lekebergs kommun, Örebro 

län 

l Beteckning på kartan 

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Fjugesta 4:7 

Fjugesta 4:8 

Fjugesta 4:60 

Fjugesta 4:61 

Metria AB, Esplanaden 100, 694 35 Hallsberg 
TEL 010-121 84 83 
E-posT per-ake.jureskog@metria.se l wEaa www.metria.se 

Ägare/Innehavare, adress 

Stig Lennart Persson 
Fjugesta Bygård 
716 92 Fjugesta 

Stig Lennart Persson 
Fjugesta Bygård 
716 92 Fjugesta 

Trioplast Fjugesta AB 
Box 30 
716 21 Fjugesta 

Lekebergs Kommun 
716 81 Fjugesta 

Övrigt 
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2015-12-11 

RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET 

Sv, 18-IM4-36/693.1 
till förmån för Fjugesta 4:60 

Sv, 18/1 M4-69/1617 .l 
Till förmån för Motala Charlottenborg 
2:18 

Sv, 18-IM4-69/1618.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg 
2:18 

Sv, 18-IM4-70/838.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg 
2:18 

Sv, 18-IMl-76/1114.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 

Sv, 18-IMl-76/1115.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 

Sv, 18-IMl-76/2866.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 

Trioplast Fjugesta AB 
Box 30 
716 21 Fjugesta 

Vattenfall Eldistribution AB 
Ru 2560 
169 92 Stockholm 

Adress se ovan 

Adress se ovan 

E.on Elnät Sverige AB 
205 09 Malmö 

Adress se ovan 

Adress se ovan 

Avtalsservitut 
Vattenledning 
mm. 
Belastar Fjugesta 
4:7, 4:8, 4:57 

Avtalsservitut 
kraftled n i ng. 
Belastar Fjugesta 
4:60 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:7, 4:8, 4:60 

Avtalsservitut 
kraftled ni ng. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:60 
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2015-12-11 

Sv, 18-IM1-76/2867.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 Adress se ovan 

Sv, 18-IM1-76/3271.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 Adress se ovan 

Sv, 18-IM1-76/8629.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 Adress se ovan 

Sv, 18-IM1-88/16280.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg Adress se ovan 
2:18 

Sv, 18-IM1-88/16281.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg Adress se ovan 
2:18 

Sv, 18-IM1-88/17032.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg Adress se ovan 
2:18 

Sv, 18141M-12/21838.1 
Till förmån för Fjugesta 6:42 

Lr, 1880-91/72.1 
Till förmån för Motala Charlottenborg 

2:18 

Lekebergs Bioenergi AB 
Energiv 6 
716 30 Fjugesta 

Ad r ess se o va n 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:60 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:7, 4:8, 4:60 

Avtalsservitu t 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:7, 4:8, 4:60 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Avtalsservitut 
kraftled n i ng. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Avtalsservitut 
kraftledning. 
Belastar Fjugesta 
4:60 

Avtalsservitu t 
Värmekulvert. 
Belastar Fjugesta 
4:61 

Ledningsrätt, 
starkström 
Belastar Fjugesta 
4:7, 4:8, 4:60 
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2015-12-11 

Lr, 1880-94/85.1 
Till förmån för Hallsbergs-Bäck 3:4 

Ny,530 
Till förmån för Fjugesta 4:61 

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Fjugesta 1:9 

Fjugesta 4:45 

Fjugesta 4:57 

Fjugesta 4:77 

Fjugesta 5:2 

Fjugesta 18:1 

Högen 1:5 

Adress se ovan 

Lekebergs Kommun 

716 81 Fjugesta 

Bo Gunnar Birger Pettersson 

Övre Gysta 5351 
716 92 Fjugesta 

Bo Soting 

Kyrkvägen 11 

716 30 Fjugesta 

Stig Lennart Persson 

Fjugesta Bygård 
716 92 Fjugesta 

Vårbo Förvaltnings AB 

C/0 Lars-Göran Asplund 

Bangatan 26 
716 31 Fjugesta 

Lekebergs Kommun 

716 31 Fjugesta 

Lekebergs Kommun 

716 31 Fjugesta 

Thomas Erikssson 

Högan Högalund 

716 91 Fjugesta 

Ledningsrätt 

starkström. 

Belastar 4:61 

Nyttjanderätt 

avloppsledning. 

Belastar Fjugesta 

4:60 
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2015-12-11 

Högen 1:6 

Högen 1:7 

Högen 1:12 

Väster-Närkes 

Hem bygdsfören i ng 

c/o Sören Klingneus 

Södra Folkavi Backafall 

716 92 Fjugesta 

Per-Åke Rudin 

Högan Björkliden 

716 91 Fjugesta 

Lena Rudin 

Högan Björkliden 

716 91 Fjugesta 

Väster-Närkes 

Hembygdsförening 

c/o Sören Klingneus 

Södra Folkavi Backafall 

716 92 Fjugesta 
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat 

industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 23 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2016-01-11 och 2017-02-01. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda 

och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Under granskningen har 7 yttranden inkommit. I 

detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplaneförslaget. 

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-01-31 

2. Lantmäteriet Örebro län 2017-02-01 

3. Trafikverket   2017-01-24 

4. Telia Sonera Skanova 2017-01-11 

5. Vattenfall 2017-01-30 

6. Sydnärkes miljönämnd 2017-01-18 

7. Socialnämnden 2017-01-31 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:   

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte ska prövas. 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen rekommenderar att den arkeologiska utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 

(1988:950) som behöver utföras i planområdet genomförs inom planprocessen för att möjliggöra en 

anpassning av detaljplanens utformning utifrån resultatet av den arkeologiska utredningen. En 

arkeologisk utredning ska bekostas av den som vill utföra de aktuella åtgärderna, om ett större 

markområde berörs.  

Naturvård   

Vid ytterligare exploatering i området kan detta enligt Länsstyrelsen medföra störning på en 

skyddsklassad art som finns i närområdet. Man framför att byggskedet bör undvikas under perioden 15 

juni till 1 augusti.    

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen J1 (industri som inte är störande för omgivningen) är vag då 

det inte framgår på vilket sätt industrin inte ska vara störande för omgivningen. Länsstyrelsen föreslår 

att bestämmelsen istället omformuleras till småindustri vilket man hävdar passar bättre in på den 

industri som bedrivs i planområdet.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att planbestämmelsen l, enligt boverkets allmänna råd, är en 

administrativ bestämmelse som avgränsas med administrativa gränser.          

Kommentar: 

Vid kontakt med ansvarig handläggare hos Länsstyrelsen rörande den arkeologiska utredningen i 

planområdet (2016-04-28) har man meddelat att en arkeologisk utredning inte längre behöver 

genomföras.      

Planbeskrivningen kompletteras med information om att byggskedet bör undvikas under perioden 15 

juni till 1 augusti. 

Plankartan justeras så att planbestämmelsen l avgränsas med en administrativ gräns.  
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2. Lantmäteriet Örebro län  

Sammanfattning: 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Lantmäteriet framför att eftersom naturområdet ligger inom Fjugesta 4:61 bör det framgå under 

fastighetskonsekvensbeskrivningen att området kan överföras till kommunal fastighet genom t.ex. 

fastighetsreglering.  

Plankarta 

Lantmäteriet önskar att naturområdets gräns i form av en radie justeras då det medför praktiska 

svårigheter när gränsen senare ska utsättas begripligt på marken.  

Kommentar: 

Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras så att det framgår att naturområdet kan överföras till 

kommunal fastighet.  

Naturområdets gräns justeras.     

 
3. Trafikverket 

Sammanfattning:  

Trafikverket har inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 

4. Telia Sonera Skanova  

Sammanfattning:    

TeliaSonera Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga anläggningar i sitt nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som kan uppkomma i samband med flytt. Om 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar blir nödvändiga för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Man utgår ifrån att 

nödvändiga åtgärder till följd av planförslaget framgår av planhandlingarna.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 
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5. Vattenfall  

Sammanfattning:    

Vattenfall har inga ytterligare synpunkter.  

 
6. Sydnärkes miljönämnd  

Sammanfattning:    

Sydnärkes miljönämnd framför att det vid en miljöteknisk undersökning 2012 påträffades rester av 

slagg i en av provpunkterna. Utbyggnad i området bör därför föregås av en miljöteknisk 

markundersökning för att säkerställa att inga markföroreningar finns på platsen.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att utbyggnad i området bör föregås av en 

miljöteknisk markundersökning. 

7. Socialnämnden  

Sammanfattning:    

Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplanen. 
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Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs 

kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget: 

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att byggskedet bör undvikas under 

perioden 15 juni till 1 augusti. 

 

 Plankartan justeras så att planbestämmelsen l avgränsas med en administrativ gräns.  

 

 Fastighetskonsekvensbeskrivningen kompletteras så att det framgår att naturområdet kan 

överföras till kommunal fastighet. 

  

 Naturområdets gräns justeras. 

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att utbyggnad i området bör föregås av en 

miljöteknisk markundersökning.     

 

 

 

 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning 

Jonas Kinell   Lars Johansson    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Sydnärkes byggförvaltning har fått en ansökan om förhandsbesked för uppförande av 
verksamhetsbyggnad/lager på fastigheten Fjugesta 4:61. Innan ytterligare verksamheter 
kan etableras har det bedömts att området bör detaljplaneläggas. Efter beslut i 
Kommunstyrelsen (2014-04-08) beställdes en ny detaljplan för fastigheten 4:61. 
Sydnärkes byggförvaltning har fått uppdraget att detaljplanelägga området. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och 
möjliggöra för ett samlat industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda. 

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte 
upprättats enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget söder om Fjugesta, precis i anslutning till tätorten, och omfattar 
ungefär 3,5 hektar. Planområdet ramas in av Fjugesta Byväg i de västra delarna och 
Fjugesta Letstig i norr. I de östra delarna gränsar planområdet till en del utspridd 
bebyggelse och söderut finns jordbrukslandskapet.  

Markägoförhållanden
Planområdet berör tre fastigheter. Fjugesta 4:60 och Fjugesta 4:61 ägs av Trioplast AB. 
Fjugesta 4:77 är i privat ägo.   

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014)
I översiktsplanen framgår det inom planområdet ska ske en fortsatt utveckling 
av industriområdet och att det är en av de platser i Fjugesta där nyetablering av 
verksamheter ska prioriteras. Gällande industriområdenas utveckling nämns även i 
översiktsplanen att mindre verksamheter många gånger kan kombineras i närhet till 
boende men att det i så fall ska tillämpas med hänsyn till den omgivningspåverkan som 
det kan medföra i respektive fall.    

Bild: Planområdets ungefärliga avgränsning
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Detaljplaner
Planområdet omfattas inte av någon detaljplan.

I de norra delarna angränsar planområdet till en detaljplan:

• Ändring av stadsplan för del av Fjugesta, kv tegelslagaren, folkskolan m.fl. 
(antagen 1955-07-15)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör för industri som inte är störande för omgivningen och 
verksamheter. 

Industri tillämpas för områden med all slags produktion, lagring och annan hantering av 
varor. De kontor, personalutrymmen och liknande som behövs för industriverksamheten 
inräknas. I planbestämmelserna specifiseras ändamålet som industri som inte är 
störande för omgivningen. Den plastbearbetande industri som Trioplast bedriver 
på platsen idag bedöms utgöras av en typ av industri som inte är störande för 
omgivningen, den har begränsad omgivningspåverkan. Den utveckling och expansion 
som detaljplanen möjliggör begränsas till att utgöra liknande omgivningspåverkan som 
finns idagsläget. 

Detaljplanen reglerar även efter ändamålet verksamhet. Verksamheter tillämpas för 
områden med service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med 
skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan.    

I de nordvästra delarna av planområdet bevaras ett befintligt grönområde genom 
användningen natur.   

Riksintresse och fornlämningar
En del av planområdet ligger inom drumlinområdet som enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
(MB) berör riksintresset för kulturmiljön. Drumlinområdet är ett odlingslandskap som 
kännetecknas av en speciell topografi med drumlinåsar. Landskapet och dess spår av 
olika tiders mark- och bebyggelseanvändning är geologiskt och biologiskt värdefull 
miljö men i synnerhet innehar drumlinområdet höga kulturvärden. Drumlinområdet 
består av ett rikt inslag av fornlämningar, herrgårdar, torpbebyggelse och byar med 
utskiftad bebyggelse. Drumlinområdet är ett så kallat samrådsområde som innefattas 
av särskilda bestämmelser om samråd med Länsstyrelsen vid nybyggnation och 
renovering och byggnader.  

Planområdet ligger i närheten av drumlinområdet vid Hackvad som enligt 3 kap 
6 § MB berör riksintresset för naturvård. Drumlinområdet vid Hackvad har stor 
formrikedom och är ett av landets främsta exempel när det gäller denna typ av 
landskap. Drumlinerna ligger utsträckta som flackt vävda kullar i isrörelsens riktning. 
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Materialet i drumlinernas mark ger goda förutsättningar för odling och jordbruk men 
har även en gynnande effekt på floran och insektslivet.

Detaljplaneförslaget bedöms inte påverka riksintressena för kulturmiljön och naturvård 
negativt.
 
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området. Däremot är planområdet 
beläget inom och i anslutning till den äldre bytomten för Fjugesta by. I närheten finns 
även kända förhistoriska gravar. 

Länsstyrelsen har tidigare meddelat att det i samband med framtagande av ny detaljplan 
i området behöver göras en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 
(1988:950). Bedömningen gjordes främst på grund av närheten till Fjugesta äldre 
bytomt, som enligt äldre kartuppgifter varit belägen i områdets västra del. Efter 
besiktning på plats, kompletterande kart- och arkivstudier och en djupare bedömning 
av de geologiska förutsättningarna i området har Länsstyrelsen konstaterat att det inte 
finns något behov av att utföra en arkeologisk utredning. 

Strax öster om planområdet finns en hembygdsgård som består av åtta ditflyttade 
byggnader. Här driver Västernärkes hembygdsförening delar av sin verksamhet.  

Mark och vegetation
Planområdet består delvis av hårdgjorda asfalterade och bebyggda ytor. Det finns 
visserligen även oexploaterad mark som är gräsbeklädd med inslag av träd och 
buskage. 

I de nordvästra delarna av planområdet finns det en träddunge med en del vegetation 

Bild: Funktioner inom och i närheten av planområdet.
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och buskage. Detta grönområde utgör bland annat en avskiljande och delvis 
bullerdämpande funktion mellan industriområdet och omgivningen, i synnerhet mot 
Lekebergsskolan. Grönområdet bevaras genom användningsområdet natur. 

I de östra delarna av planområdets gräns rinner Lillån. I anslutning till Lillån 
möjliggörs anläggandet av en dagvattendamm. Detta regleras genom planbestämmelsen 
dagvatten. Dagvatten från området kan avledas till dagvattendammen för fördröjning 
innan det leds vidare till Lillån.      

Naturvård
Eventuell utbyggnad som möjliggörs genom detaljplanen skulle kunna påverka en 
skyddsklassad art som finns i närområdet. Hänsyn bör tas till den skyddsklassade arten, 
byggskedet bör undvikas under perioden 15 juni till 1 augusti.

Geotekniska förhållanden
Enligt den geologiska jordartskartan består planområdet uteslutande av lera och morän.

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Av denna anledning har 
plankartan infogats med en planbestämmelse som anger att byggnader måste uppföras i 
radonsäkert utförande.   

Några vidare undersökningar av markens bärighet inom planområdet bedöms inte 
erforderliga i detta skede. Marken bedöms ha god bärighet.   

Bild: Kraftledningar som berör planområdet.
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Risk för ras- och skred
Längs med den östra gränsen av planområdet finns det utpekade ytor för ras- och 
skredrisk. Enligt planförslaget får inga byggnader uppföras inom dessa markområden.     

Verksamhetsbeskrivning
Området har ursprungligen utgjorts av jordbruksmark men under 1930-talet uppfördes 
ett mejeri på fastigheten Fjugesta 4:60. Sedan nedläggningen av mejeriverksamheten i 
slutet av 1960-talet har det bedrivits tillverkning av plastfilm samt fyllning av kemiska 
produkter i konsumentförpackningar på Fjugesta 4:60. Idag bedriver Trioplast AB 
plastbearbetande industri på fastigheten. 

Föroreningar
LA Geo Miljö AB genomförde 2012 en översiktlig miljöteknisk mark- och 
grundvattenundersökning i området kring verksamhetslokalerna för Trioplast AB. 
Flertalet uttagna jordprov visade vid tidpunkten mycket låga föroreningsnivåer, i nivå 
med naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning. I en av provpunkterna 
noterades dock förhöjda halter metaller med barium, koppar, bly och zink vilka 
överstiger naturvårdsverkets generella riktlinjer för mindre känslig markanvändning. 
Det konstaterade förorenande tunna skiktet med slagg har bedömts utgöra liten 
omfattning vilket totalt sett innebär låga föroreningshalter i området. 

Utbyggnad i området bör föregås av en miljöteknisk markundersökning för att 
säkerställa att inga markföroreningar finns på platsen.

Bild: Vägar i anslutning till planområdet.
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Bild: Illustrationsplan över området. Bilden ger ett exempel på möjlig expansion och utveck-
ling i området. 

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns industrilokaler för Trioplast AB. Bebyggelsen är i varierande 
höjd från en till tre våningar. Det finns även tillhörande lokaler och avvikande 
byggnadsdelar som exempelvis förrådsutrymmen och silosar. Bebyggelsens 
fasadmaterial utgörs i huvudsak av puts och plåt. 

Inom planområdet finns även en del bebyggelse på Fjugesta 4:77 i form av en äldre 
byggnad i två plan med rosa puts och valmat sadeltak samt ett senare tillkommet garage 
i liknande kulör.

Huvudbyggnaden på Fjugesta 4:77 är i funktionalistisk prägel och uppfördes troligtvis i 
samband med att Fjugesta mejeri byggdes i slutet av 1930-talet.     

Planerad bebyggelse
Detaljplanen möjliggör en utökad bebyggelse för industri som inte är störande för 
omgivningen samt för verksamheter. Det möjliggörs två byggrätter. Byggrätterna 
är anpassade efter befintlig bebyggelse. Det ges dock möjlighet till viss expansion i 
anslutning till befintlig byggnad för Trioplast. Trioplast planerar att bygga en lagerlokal 
som angränsar till den befintliga byggnaden (se illustrationsskiss). Här möjliggörs 
en högsta totalhöjd  på 16 meter och krav om att byggnad ska uppföras i radonsäkert 
utförande.  
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Fastighet Fjugesta 4:77 ingår inom planområdet. Byggnaden är registrerad som 
hyreshus, bostad och lokal men föreslås i detaljplanen regleras som verksamhet.  
  
Säkerhetsrisker
Planområdet genomkorsas av kraftledningar av varierande styrka. Vattenfall har två 
stycken 40 kV regionnätsledningar lokaliserade inom planområdet. Det finns ytterligare 
luftledningar som avger omkring 55 kV. Även markkablar finns inom planområdet.  

Om byggnader är placerade för nära kraftledningar kan det innebära en risk att 
någon eller något kommer till skada. Enligt elsäkerhetsverkets avståndsregler 
ska det horisontella avståndet mellan en ledning för högst 55 kV och närmsta 
byggnadsdel vara minst fem meter. Vid högre spänningsnivåer inom detaljplanelagt 
område ska säkerhetsavståndet mellan byggnadsdel och ledning vara minst tio 
meter. För parkeringsplatser ska det horisontella avståndet mellan ledningen och 
parkeringsplatsens närmaste ytterkant vara minst fem meter vid högst 55 kV och minst 
tio meter vid högre spänning.

Vattenfall har även egna krav på skyddsavstånd som grundar sig på fler faktorer 
än starkströmsföreskrifterna. Gällande industri och lokaler som inte är avsedda för 
stadigvarande vistelse accepteras 10 meter mellan byggrätt och yttersta fasen på 
luftledningen.  

Bild: Ungefärliga avstånd till närmsta bostäder
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Kraftledningarna som passerar genom planområdet medför att vissa begränsningar är 
nödvändiga. Två kraftledningar närmast Trioplast industrilokaler ska förläggas under 
mark och monteras ned. Området inom zonen där kvarstående kraftledningar finns 
markeras som område vilket reserveras för luftledningar. Därtill är marken begränsad 
med ”prickad mark” vilket innebär att byggnader inte kan uppföras i direkt anslutning 
till kraftledningarna. 

Vattenfalls markkabel finns belägen i de nordöstra delarna av planområdet, 
detta område har försetts med ”prickad mark” där byggnader inte får uppföras. 
Lokaliseringen för markkabeln ingår dessutom i huvudsak inom markreservatet för 
luftledning.   

En dagvattendamm föreslås i de östra delarna. Markarbeten som kan bli aktuella i 
planområdet bör kommuniceras med andra rättighetsägare inom planområdet så att det 
försäkras att luftledningar eller markkablar inte skadas.     

Gator, trafik och parkering
Planområdet omgärdas av Fjugesta Byväg, Fjugesta Letstig och Länsväg 564. Fjugesta 
Letstig leder in mot Fjugesta centrum. Fjugesta Letstig övergår till Länsväg 564 i 
östlig riktning. In- och utfart till planområdet finns i anslutning till verksamheterna vid 
Fjugesta Byväg. Det finns även en väg som angör planområdet i de norra delarna.

På plankartan ges förslag om var utfarter mot Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig 
ska finnas, i övrigt gäller utfartsförbud mot vägarna enligt detta förslag till detaljplan. 
I detaljplanen redogörs inte för hur vägar ska ordnas inom planområdet, detaljplanen 
öppnar således upp för olika lösningar. De befintliga vägarna skulle exempelvis kunna 
kvarstå i nuvarande utformning samtidigt som en ny infart är möjlig i de norra delarna 
av planområdet.

Buller och omgivningspåverkan (riskanalys)
Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är i stora delar inaktuell 
men anger trots allt en riktlinje för avstånd som kan erfordras för olika typer av 
verksamheter. Enligt Boverkets allmänna råd (1995) ”Bättre plats för arbete” är 
plastbearbetande industri en relativt tyst verksamhet där buller i huvudsak uppkommer 
från ventilationsfläktar och transporter till och från verksamheten. För plastbearbetande 
industri är ett rekomenderat skyddsavstånd enligt ”bättre plats för arbete” 200 meter, en 
specifik bedömning gällande skyddsavstånd måste dock göras från fall till fall.  

Nulägesbeskrivning
De närmast belägna bostäderna ligger mellan 35-40 meter från föreslagen byggrätt. 

Verksamheten för Trioplast har ett tillstånd som reglerar att man ska klara 45 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar 
och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå övrig tid. Genom periodiska undersökningar mäter 
man bullernivåerna som alstras från verksamheten. Vid de senaste mätningarna, som 
genomfördes av Miljöassistans AB den 23 augusti 2016, överskreds bullervärdena 
marginellt vid två av fyra mätpunkter (se utdrag ur mätrapport nedan). Genom 
ljuddämpande åtgärder i verksamhetslokalen ska man klara riktvärdena.  
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Motivering av planförslagets skyddsavstånd 
Den befintliga plastindustrin kommer fortsatt att regleras utefter det tillstånd som 
Trioplast AB har. 

Den planerade nyetableringen av lagerhall som är tänkt att uppföras kommer behöva 
klara 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent 
ljudnivå dagtid vardagar samt 45 dB (A) evivalent ljudnivå övrig tid. Den planerade 
lagerhallen bedöms inte komma att alstra särskilt höga bullernivåer. Byggrätten regleras 
genom industri som inte får vara störande för omgivningen och genom verksamheter. 
Eftersom det främst ska lagras olika föremål i den planerade nybyggnationen bör 
eventuella bullernivåer klara naturvårdsverkets krav. Därtill kan en lagerhall fungera 
bullerdämpande mot delar av omgivningen då den möjliggörs i direkt anslutning mot 
befintlig byggnad för Trioplast AB där den plastbearbetande verksamheten bedrivs och 
varifrån bullret i huvudsak alstras. 

Planförslaget bör visserligen betraktas ur det scenario som innebär största möjliga 
omgivningspåverkan. Den största omgivningspåverkan som planförslaget möjliggör 
är det scenario där all byggrätt utnyttjas genom utbyggnad av industrilokaler. 
Tillkommande industri får inte vara störande för omgivningen och måste klara 40 dB 
(A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder nattetid, 50 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid 
vardagar samt 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå övrig tid gentemot närmsta bostäder. 

Bild: Resultat från mätrapport (utförd av Miljöassistans AB)
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Planförslaget medger, precis som idagsläget, ett skyddsavstånd på 35-40 meter till 
närmsta bostäder. Skyddsavstånden bedöms emellertid som tillräckliga eftersom 
planförslaget medger industri som inte får vara störande för omgivningen och 
verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Helhetsbedömningen är att 
detaljplaneförslaget inte medför någon betydande omgivningspåverkan.   

Trafikbuller
Gällande trafikbuller har en översiktlig beräkning gjorts i appen Nordic Road Noise, 
framtagen av Tyrens AB. Utifrån trafikverkets trafikflödeskartor visar beräkningen att 
vägarna kring planområdet idag alstrar mellan 49-57 dBA ekvivalent ljudnivå gentemot 
de bostäder som är belägna i närhet till planområdet. Enligt regeringens förordning 
om trafikbuller 2015:216 bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad samt en ekvivalent ljudnivå på 50 
dBA vid en uteplats om en sådan ska anordnas (maximalt 70 dBA vid uteplats). 

Detaljplanens förslag kan ge upphov till en marginell ökning av trafikbuller genom 
utökad trafik till och från området. Det finns en del närliggande bostäder som påverkas 
av buller i området. Bedömningen är dock att nya verksamhetslokaler som kan komma 
att etableras på Fjugesta 4:61 inte kommer resultera i att förhållandena gällande 
trafikbuller i området förändras i någon större utsträckning.  

Dagvatten
Dagvattnet leds idag ut från fastigheterna i området direkt ut till recipienten som 
är Lillån som passerar vid planområdets östra gräns. Dagvatten kan med fördel 
omhändertas inom planområdet genom LOD-anläggningar. Vattnet sedimenteras och 
renas i marken och sedemera fördröjs det innan det når recipienten. I de östra delarna 
av planområdet ges plats för en dagvattendamm som kan omhänderta dagvattnet i 
området innan det rinner vidare till Lillån. 

Markavvattningsföretag
Detaljplanen berör två markavvattningsföretag, Fjugesta - Västerängens 
vattenavledningsföretag av år 1940 och Knistaån. Vid anläggnde av hårdgjorda ytor 
och bebyggelse finns risk för ökade flöden till företagens diken. Vatten som avleds från 
ett detaljplanelagt område klassas som avloppsvatten enligt miljöbalken, 9 kap 2 §. I 
lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns i 3 kap. 5-8 §§ 
bestämmelser om avledande av avloppsvatten till markavvattningsdiken. 

Inom de aktuella markavvattningsföretagen har det tidigare skett en del 
fastighetsregleringar och förändringar av diken i förhållande till vad som beslutats 
vid företagens tillkomst. Det finns således troligen skäl för en omprövning av mark-
avvattningsföretagen. Kommunen behöver verka för att markavvattningsföretagens 
tillstånd anpassas till de rådande förhållandena på platsen.     
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Ett genomförande av detaljplanen skulle innebära att det befintliga industriområdet 
säkerställs framöver och ges förutsättningar att expandera. Eftersom marken delvis 
redan är bebyggd skulle det inte resultera i att områdets karaktär förändras i någon 
större utsträckning. Planförslaget kan innebära en viss ökning av trafikbuller i 
närområdet men i övrigt är helhetsbedömningen att planförslaget inte resulterar i några 
större förändringar och därmed inte heller i någon betydande omgivningspåverkan. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande. 
Samråd: Våren 2016
Granskning: Hösten 2016
Antagande: Våren 2017
Laga kraft: Våren 2017

Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp. 

Värme och el
Planområdet är anslutet till befintliga el- och fjärrvärmenät. 

Brandvatten
Brandvattenförsörjningen i området ska anpassas till gällande riktlinjer. Om 
brandvattentillgång behöver utökas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för 
att tillgodose behovet. 

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är tio år från den dag då planen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman 
för allmän platsmark inom planområdet. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av fastighetsägaren till Fjugesta 4:61. Kostnaderna 
regleras genom detaljplaneavtal. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Fastighetsbildning 
kommer kunna ske i enlighet med föreslagen markanvändning när detaljplanen vunnit 
laga kraft. Genom lantmäteriförrättning kan exempelvis Fjugesta 4:60 och Fjugesta 
4:61 sammanföras till en fastighet. Vidare kan naturmarken i de nordvästra delarna av 
planområdet t.ex. genom fastighetsreglering överföras till kommunal fastighet. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell     Hikmet Hrustanovic
Planarkitekt     Stadsarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef
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NATUR

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela området.

GRÄNSER
Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Naturområde (PBL 4 kap 5 § punkt 2)NATUR

Kvartersmark

Industri som inte är störande för omgivningen (PBL 4 kap 5
§ punkt 3)

J1

Verksamheter (PBL 4 kap 5 § punkt 3)Z

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
Vegetationsbestämmelser

Öppen dagvattenhantering ska anordnas (PBL 4 kap 10 §)Dagvatten

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttig luftledning
(PBL 4 kap 6 §)

l

MARKENS ANORDNANDE
Utfart och stängsel

Utfartsförbud med Detaljplanegräns (PBL 4 kap § 9)

Mark och vegetation

Marken får inte användas för parkering (PBL 4 kap § 13
punkt 3)

n 
1

Administrativ gräns

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Byggnadsteknik

Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande (PBL 8 kap
4 § punkt 3 och 4)

b 
1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats (PBL 4 kap 7)

Utformning och omfattning

Högsta totalhöjd i meter (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

(Ritningsformat A2)

BETECKNINGAR GRUNDKARTA

Fastighetsgräns

Traktnamn

Registerbeteckning

Vägkant

Dikesmitt med dikeskant

Höjdkurva

Koordinatangivelse

Bostadshus taklinje

Uthus taklinje

FJUGESTA

2:6

N=6521000

Koordinatkryss

Ledning

Servitut, rättighet
Sv 18-IM4-64/1717.1 Ga:1

N=6561250

N=6561300

GRUNDKARTA

Kartbeteckningar enligt HMK-kartografi       Skala 1:1000

Grundkartan upprättad av Metria Hallsberg i december 2015

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 15 00

Aktualitet:

Fastighetsindelning 2015-12-04

Detaljinformation 2015-12-03

Kartstandard enligt HMK-Ka 2.2.6.1

Per-Åke Jureskog

Lantmäteriingenjör

Höjdsystem RH 00

N=6561200

O
=

1
4

2
9

0
0

Antagande

Laga kraft

Fastighetsförteckning

Beslutsdatum

Planbeskrivning

Jonas Kinell Lars Johansson
Planarkitekt            Förvaltningschef

Detaljplan för
Fjugesta 4:61 m.fl.
Lekebergs kommun, Örebro län.

Antagandehandling
Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning
Februari 2017

Lekebergs kommun

Diarienummer

Behovsbedömning Samrådsredogörelse
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Detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att säkerställa befintliga användningsområden och möjliggöra ett samlat 

industri/verksamhetsområde i de södra delarna av Fjugesta. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under tiden 

mellan 2016-03-24 och 2016-04-14. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, 

funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter samrådet 

har 10 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör 

detaljplaneförslaget. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning. 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-04-14 

2. Lantmäteriet Örebro län 2016-04-15 

3. Trafikverket   2016-04-07 

4. Nerikes Brandkår 2016-04-05 

5. Telia Sonera Skanova 2016-04-07 

6. Vattenfall 2016-04-12 

7. Bra kulturmiljö 2016-04-07 

8. Sydnärkes miljönämnd 2016-04-13 

9. Trioplast Fjugesta AB 2016-04-13 

10. Kultur- och bildningsnämnden 2016-04-13 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning:   

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör människors hälsa måste lösas för att ett antagande av 

detaljplanen inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

Skyddsavstånd industri 

Genom planbestämmelsen J, industri, möjliggörs större industri med omgivningspåverkan inom 

planområdet. Planförslaget är även utformat så att industri planläggs dikt an mot en befintlig bostad 

samt 10-tals meter från andra bostäder. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets allmänna råd 1995:5 

”Bättre plats för arbete” där det anges att ca 200 meter är ett riktvärde som skyddsavstånd för 

plastbearbetande industri.  

Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten att planlägga industri så nära befintliga bostäder och bedömer 

därför att nuvarande planförslag är olämpligt avseende människors hälsa. Länsstyrelsen menar att en 

riskanalys behöver genomföras samt en motivering i detaljplanen av valt skyddsavstånd utifrån 

riskanalysens resultat.  

Industribuller 

Trioplast har ett tillstånd gällande buller som reglerar att 45 dB (A) ekvivalent ljudnivå vid bostäder 

nattetid, 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar och 50 dB (A) ekvivalent ljudnivå övrig tid ska 

klaras. En eventuell nyetablering av industri kommer behöva klara naturvårdsverkets riktlinjer för 

industribuller som ligger 5 dB (A) ekvivalent ljudnivå lägre både natt, dagtid, vardagar och övrig tid än 

vad som regleras i Trioplasts tillstånd.  

Eftersom planförslaget saknar närmare redogörelse av om den befintliga industriverksamheten klarar 

sina bullerkrav bedömer Länsstyrelsen att planförslaget riskerar vara olämpligt med avseende på 

människors hälsa. 

Miljöbedömning  

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en 

miljöbedömning och miljökosekvensbeskrivning enligt 6 kap 12 § miljöbalken behöver göras.  
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Trafiksäkerhet 

Länsstyrelsen framhäver trafikverkets synpunkter att plankartan bör kompletteras med utfartsförbud 

längs med de båda statliga vägarna (Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig). Vidare framförs det att 

plankartan behöver justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig i de norra delarna som ingår i 

planområdet undantas från planen. Det uttrycks också att anslutningen på västra sidan vid Fjugesta 

Byväg bör placeras så att en fyrvägskorsning undviks på platsen.  

Fornlämningar 

Planområdet är beläget i närheten till den äldre bytomten för Fjugesta by och det finns äldre kända 

förhistoriska gravar i närheten. Länsstyrelsen bedömer därför att det är sannolikt att det inom 

planområdet kan finnas fornlämningar. För att undersöka om fornlämningar kommer att beröras av ett 

genomförande av ny detaljplan kan en arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturmiljölagen 

(1988:950) behöva utföras. En arkeologisk utredning ska bekostas av den som vill utföra de aktuella 

åtgärderna, om ett större markområde berörs.  

Markavvattningsföretag 

Detaljplanen berör de två markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag 

av år 1940 och Knistaån. Vid anläggande av hårdgjorda ytor och bebyggelse finns en risk för ökade 

flöden till företagens diken. Det finns enligt Länsstyrelsen troligen skäl för en omprövning av 

markavvattningsföretagen. Företagen ska ges möjlighet att yttra sig över planen för att få en 

möjlighet att påverka framtida ansvarsfördelning för underhållsåtgärder. 

Naturvård   

Vid ytterligare exploatering i området kan detta enligt Länsstyrelsen medföra störning på en 

skyddsklassad art som finns i närområdet. I granskningsskedet anses det nödvändigt att redovisa 

detaljplaneförslagets eventuella påverkan på arten.  

Huvudmannaskap 

I planförslaget anges att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. 

Länsstyrelsen framför att om kommunen inte ska vara huvudman bör det i planbeskrivningen motiveras 

varför (anges ett särskilt skäl).         

Kommentar: 

Befintlig verksamhet för Trioplast ska fortsatt klara bullervärden som reglerar 45 dB (A) ekvivalent 

ljudnivå vid bostäder nattetid, 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå dagtid vardagar och 50 dB (A) ekvivalent 
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ljudnivå övrig tid. Den aktuella nyetableringen av lagerhall ska klara naturvårdsverkets riktlinjer för 

industribuller som ligger 5 dB (A) ekvivalent ljudnivå lägre både natt, dagtid, vardagar och övrig tid än 

vad som regleras i Trioplasts tillstånd.  

Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det endast 

tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under planbeskrivningen. En 

riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. Byggrätten inom 

planområdet justeras och begränsas även för att i huvudsak möjliggöra tänkt utbyggnad. 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  

Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva utföras på 

platsen.  

Markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag och Knistaån ges möjlighet 

att yttra sig över planen vid granskningsskedet.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en skyddsklassad art i närområdet 

samt en redogörelse för att detaljplaneförslaget kan påverka arten vid byggskedet. 

Planbeskrivningen justeras så att kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

2. Lantmäteriet Örebro län  

Sammanfattning: 

Genomförandefrågor 

Lantmäteriet framför att eftersom kommunalt huvudmannaskap är huvudregeln måste man i planen ange 

särskilda skäl för att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Detta saknas under rubriken 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap. 

När det är enskilt huvudmannaskap ska förvaltningen av dessa ordnas genom en 

gemensamhetsanläggning som bildas genom en lantmäteriförrättning. Vid förrättningen beslutar 

Lantmäteriet om vilka fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningen. Ska områdena vara 

allmän plats med enskilt huvudmannaskap bör det enligt Lantmäteriet under 

fastighetskonsekvensbeskrivningen framgå vilka fastigheter som ska ingå i en eventuell 

gemensamhetsanläggning. 

Lantmäteriet anser även att det är olämpligt att ha en dagvattenanläggning för ett enskilt intresse på 

mark som ska förvaltas gemensamt. Man önskar att detta kan lösas på annat sätt.  
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Kommentar: 

Planbeskrivningen justeras så att kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

Detaljplanen justeras så att område för dagvattendamm istället anordnas på kvartersmark.     

 
3. Trafikverket 

Sammanfattning:  

Anslutningar 

Trafikverket anser att planen bör kompletteras med utfartsförbud längs med båda de statliga vägarna 

(Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig). Området närmast vägarna är markerade som prickmark vilket är 

en förutsättning för att Trafikverket inte ska motsätta sig planen.    

Vägområde 

Trafikverket framför att planområdet bör justeras så att det inte tar med vägområdet för Fjugesta Letstig 

i de norra delarna av planområdet. 

Övrigt 

Trafikverket påpekar att man tidigare framfört, i samband med granskningshandlingen för Fjugesta 5:2 

m.fl, att anslutningen mot Fjugesta Byväg bör utformas så att det inte skapas en fyrvägskorsning mot 

Trioplasts anslutning.   

Kommentar: 

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  

Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen. 

Det är inte säkert att anslutningen från södra området i Fjugesta (inom detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl.) 

kommer anläggas. Den befintliga utfarten från Trioplast verksamhet får i nuläget prioriteras och bevaras 

därmed som en möjlig utfart i detaljplaneförslaget. 

  

4. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning:  

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planförslaget.   
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5. Telia Sonera Skanova  

Sammanfattning:    

TeliaSonera Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga anläggningar i sitt nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som kan uppkomma i samband med flytt. Om 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar blir nödvändiga för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Man utgår ifrån att 

nödvändiga åtgärder till följd av planförslaget framgår av planhandlingarna.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

 
6. Vattenfall  

Sammanfattning:    

Vattenfall har två stycken 40 kV regionnätsledningar som är lokaliserade inom planområdet. Den ena 

ledningen sträcker sig som luftledning fram till transformatorstationen. Det är den ledningen som är 

lokaliserad närmast kvartersmarken. Den andra ledningen övergår från luftledning till markkabel inom 

planområdet.  

Minsta horisontella avstånd mellan yttersta fas och närmaste byggnadsdel är för denna typ av 

luftledning 5 meter enligt starkströmsföreskrifterna. Starkströmsföreskrifterna anger strikta avstånd 

avseende elsäkerheten. Utöver starkströmsföreskrifterna har Vattenfall ytterligare metrar mellan 

exempelvis byggnad och luftledning. Vattenfalls avstånd grundar sig på fler faktorer än 

starkströmsföreskrifterna.  

När det är fråga om industri och lokaler som inte är avsedda för stadigvarande vistelse är 10 meter 

mellan byggrätt och yttersta fasen på luftledningen acceptabelt inom planområdet. Om det är möjligt 

önskar Vattenfall ett markreservat (l) på mer än 10 meter, åt vardera håll från yttersta fas, inom 

kvartersmarken.  

För att åskådliggöra markkabeln önskar Vattenfall ett markreservat (u) på minst 4 meter inom 

kvartersmarken.  

Inom Vattenfalls rättighetsområde får inte markanvändningen förändras utan Vattenfalls medgivande. 

Det är exempelvis inte tillåtet med upplag, parkering etc. Om markägare/exploatör vill bedriva någon 

form av verksamhet i kraftledningarnas närhet är det Vattenfall som avgör om det är lämpligt eller ej. 

Schaktning/Grävning 
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Vattenfall redogör för specifika regler och riktlinjer gällande schaktning/grävning om det skulle bli 

aktuellt inom planområdet. Enligt Vattenfall får man inte ändra marknivån eller vidta annan åtgärd, t.ex. 

schaktning som kan medföra fara för ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person 

eller egendom. Man påpekar också att schaktning/grävning i ledningsrätts-/servitutsområde inte får ske 

utan ledningsägarens i god tid inhämtade medgivande.  

Vattenfall påpekar att schaktning inte får ske inom ett avstånd av 10 meter från stolpar, stag och 

fundament i mark. Enligt Vattenfall får schaktning under en luftledning inte göras utan att det fastställts 

hur eventuella marklinor går så att dessa inte skadas samt att det klargörs vilka säkerhetsavstånd som 

gäller invid den aktuella luftledningen i samråd med Vattenfalls representant. Vid arbete i närheten av 

en ledning gäller ESA Entreprenör 2006, ESA E, varvid entreprenör skall inneha intyg avseende 

angiven ESA-utbildning.  

Enligt Vattenfall får schaktning/grävning vid förändring av markens nyttjande inte ske inom ett avstånd 

av 5 meter från befintlig markkabel om risk för skada föreligger på Vattenfalls anläggning. Allt arbete 

skall utföras enligt EBR-anvisningar i aktuell EBR-publikation avseende förläggning av markkabel. Vid 

arbete närmare än 2 meter till markkablar gäller att entreprenör skall inneha intyg avseende ESA-

utbildning "ESA - Entreprenör - ESA-E:06.  

Innan schaktning eller grävarbete påbörjas skall Vattenfall kontaktas avseende kabelanvisning. Detta 

skall ske minst fem arbetsdagar innan arbetena påbörjas. Vattenfalls representant anger i samråd med 

gräventreprenören hur arbetet skall bedrivas och i vilken omfattning handgrävning måste ske vid 

friläggning av markkablar. Vattenfalls representant, Elarbetsansvarig, anger vidare hur markkablar ska 

förläggas samt skyddas under och efter arbetet. Då markkablar frilagts skall föreskriftsenlig täckning 

och markering av markkablarna göras vid återfyllning. Detta för att undvika framtida kabelskador på 

grund av exempelvis sättning i marken. Vattenfalls representant skall vid friläggning av kablar ges 

möjlighet att utföra skärmmätning av berörda kablar före friläggning och innan skyddsfyllning får ske 

av kablar.  

Vattenfall framför slutligen att om deras markkabel eller luftledning skadas vid grävarbete är den som 

utför grävarbetet (entreprenören eller entreprenörens uppdragsgivare) skyldig att ersätta Vattenfall för 

de kostnader som uppstår i samband med reparation av skadan. Även kostnader som tredje man drabbats 

av på grund av att markkabel eller luftledning skadas kan bli aktuella. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

Planen kompletteras med område för luftledning samt bestämmelse som reglerar att byggnader inte får 

uppföras i närhet till luftledning och markkabel.  
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Planbeskrivningen kompletteras med information om att eventuella markarbeten (anläggande av 

dagvattendamm) bör kommuniceras med andra rättighetsägare inom planområdet.  

7. Bra kulturmiljö  

Sammanfattning:    

Företrädaren för bra kulturmiljö framför att det på grund platsens historia och tidigare funna 

fornlämningar i närheten finns anledning att tro att det kan finnas fornlämningar inom planområdet.   

Man anser att Fjugesta 4:45 bör ingå i planförslaget eftersom fastigheten påverkas av utbyggnaden.  

Det framförs att Fjugesta 4:45 och Fjugesta 4:47 är byggnader som enligt inventeringen till kommunens 

förslag till kulturmiljöprogram ska räknas som kulturhistoriskt värdefulla enligt PBL. Det anses att 

dessa fastigheter bör markeras med ett q och ges väldefinierade skyddsbestämmelser.  

Slutligen tycker företrädaren för bra kulturmiljö att en mening i planbeskrivningen ska ändras från 

”strax öster om planområdet finns en hembygdsgård, bestående av fem byggnader och diverse 

samlingsarv och allmogeföremål” till ”strax öster om planområdet finns en hembygdsgård som består av 

åtta ditflyttade byggnader”. Här driver Västernärkes hembygdsförening delar av sin verksamhet”.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.   

Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva utföras 

på platsen.  

Meningen om Västernärkes hembygdsförening justeras. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om karaktärsdrag gällande byggnaden på Fjugesta 

4:77.  

Området är utmarkerat som ett utvecklingsområde för industri i gällande översiktsplan för Lekebergs 

kommun. Att ange q-bestämmelser för byggnaden på Fjugesta 4:45 är inte aktuellt då fastigheten inte 

ska ingå i detaljplanen. Att ange q-bestämmelser för Fjugesta 4:77 skulle kunna medföra begränsningar 

för framtida industri- och verksamhetsutveckling i området.   

 
8. Sydnärkes miljönämnd  

Sammanfattning:    

Sydnärkes miljönämnd har inget att erinra mot planförslaget.   
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9. Trioplast Fjugesta AB 

Sammanfattning:    

Det framförs att Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” är upphävd.  

Trioplast framför att verksamhetens påverkan redan regleras utifrån miljöbalkens hänsynsregler och att 

det därför inte finns någon anledning till att införa en särskild bestämmelse som anger att enbart industri 

med begränsad omgivningspåverkan får tillåtas.  

Trioplast anser att naturområdet i de nordvästra hörnet av planområdet bör avsättas som industrimark, 

då det medför problem för trafikflödet i anslutning till den planerade utbyggnaden av fabriken. 

Alternativt anser man att naturområdet minskas så att den sydöstra delen klassas som industrimark.  

Man uppmärksammar att det planbeskrivningen framförs att det bedrivits gummiverksamhet på platsen 

vilket anses felaktigt. 

Det framförs avslutningsvis att Trioplast Fjugesta AB genomört en markundersökning som lämnats till 

kommunen år 2012. Av markundersökningen framgick att det inte fanns någon utbredd förorening inom 

Fjugesta 4:60.  

Kommentar: 

För att detaljplanen ska kunna genomföras måste vissa begränsningar göras (se Länsstyrelsens 

samrådsyttrande). Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som 

anger att det endast tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under 

planbeskrivningen. En riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. 

Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att endast möjliggöra tänkt utbyggnad. 

Det nordvästra naturområdet är viktigt att bevara av olika anledningar. Det kan fungera avskiljande 

och bullerdämpande mot omgivningen och i synnerhet mot Lekebergsskolan. Naturområdet justeras 

dock något så att trafiksituationen kan lösas. 

De sydöstra delarna av planområdet justeras till industrimark.  

Planbeskrivningen rättas gällande den felaktiga informationen om en gummiverksamhet på Fjugesta 

4:60.  
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10. Kultur- och bildningsnämnden  

Sammanfattning:    

Kultur- och bildningsnämnden (KUB) framför att barnperspektivet bör beaktas extra då det finns ett 

närliggande skolområde med elever i varierande åldrar och med olika förutsättningar gällande bland 

annat uppmärksamhet, fokus och överblick. 

Det framförs även att trafiksäkerhetsaspekter behöver uppmärksammas med anledning av närheten till 

skolområdet.  

KUB anser vidare att miljö gällande buller och utsläpp från industriområdet behöver kontrolleras.  

Slutligen framför man att man bör ta hänsyn till skolvägar, skolskjutstransporter och andra eventuella 

aktiviteter i området.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om närliggande skolverksamhet.  

Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig, trafiken 

regleras alltså något vilket kan ge säkrare förutsättningar i området.  

Detaljplanen kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det endast 

tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under planbeskrivningen. En 

riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd motiveras. Buller och föroreningar 

från verksamheten kommer redovisas. Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att 

i huvudsak möjliggöra tänkt utbyggnad. 

Förslag till revidering av detaljplan för Fjugesta 4:61 m.fl, Lekebergs 

kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget: 

 

 Plankartan kompletteras med en precisering för användningsområdet industri som anger att det 

endast tillåts industri som inte är störande för omgivningen, detta motiveras under 

planbeskrivningen. En riskanalys har även tillförts planbeskrivningen där skyddsavstånd 

motiveras. Byggrätten inom planområdet justeras och begränsas även för att i huvudsak 

möjliggöra tänkt utbyggnad. Buller och föroreningar från verksamheten kommer redovisas.  

 

 Plankartan kompletteras med utfartsförbud längs med Fjugesta Byväg och Fjugesta Letstig.  
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 Plankartan justeras så att del av vägområdet för Fjugesta Letstig undantas från planen.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva 

utföras på platsen.  

 

 Markavvattningsföretagen Fjugesta – Västerängens vattenavledningsföretag och Knistaån ges 

möjlighet att yttra sig över planen vid granskningsskedet.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att det finns en skyddsklassad art i 

närområdet samt en redogörelse för att arten eventuellt kan påverkas under byggskedet. 

 

 Planbeskrivningen justeras så att kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 

planområdet. 

 

 Planen kompletteras med område för luftledning samt bestämmelse som reglerar att byggnader 

inte får uppföras i närhet till luftledning och markkabel.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att en arkeologisk utredning kan behöva 

utföras på platsen.  

 

 Meningen om Västernärkes hembygdsförening justeras. 

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om karaktärsdrag gällande byggnaden på 

Fjugesta 4:77.  

 

 Det nordvästra naturområdet avgränsas något för att tillgodose trafiksituationen. De sydöstra 

delarna av planområdet justeras till industrimark.  

 

 Planbeskrivningen rättas gällande den felaktiga informationen om en gummiverksamhet på 

Fjugesta 4:60.  

 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om närliggande skolverksamhet.  

 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 1 (1)

Dnr: KS 15-790

Tjänsteskrivelse – Ändring av detaljplan för del av 
Sälven 1:35, Lanna Golf Resort
   

Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till 
upprättande av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Efter 
beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en ny detaljplan för fastigheten. Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade 
dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny detaljplan ska upphävas. 
Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av detaljplanen för 
fastighet Sälven 1:35.

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på 
under tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Detaljplaneändringen har även varit 
ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-
12. Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och 
ett granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa 
avseenden justerats efter inkomna synpunkter.

1 Analys
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att 
möjliggöra uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort 
enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Mats Turesson (Teknisk chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §93

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§93 - Detaljplan för Sälven 1:35 (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-
16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. 
Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny 
detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av 
detaljplanen för fastighet Sälven 1:35. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
planförslaget varit ute på under tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Detaljplaneändringen har 
även varit ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-12. 
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden justerats 
efter inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort enligt 5 kap 27 § 
Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Planbeskrivning - (44801)
 Granskningsutlåtande - (44802)
 Plankarta - (44800)
 Samrådsredogörelse - (KS 15-790-42)
 Fastighetsförteckning - (KS 15-790-45)
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§84 - Detaljplan för Sälven 1:35 (KS 15-790)
Ärendebeskrivning
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan till upprättande av 
detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-
16) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. 
Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att upprätta en ny 
detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska upprättas en ändring av 
detaljplanen för fastighet Sälven 1:35. I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har 
planförslaget varit ute på under tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Detaljplaneändringen har 
även varit ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-12. 
Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden justerats 
efter inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort enligt 5 kap 27 § 
Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplaneändringen bekostas av fastighetsägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort - (KS 15-790-

50)
 Planbeskrivning - (44801)
 Granskningsutlåtande - (44802)
 Plankarta - (44800)
 Samrådsredogörelse - (KS 15-790-42)
 Fastighetsförteckning - (KS 15-790-45)
 §93 KSAU Detaljplan för Sälven 1:35 - (KS 15-790-51)
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Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra uppförande 

av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.  

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2016-11-14 och 2016-12-05. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, 

funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter 

samrådet har 8 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter 

som berör detaljplaneändringen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes 

byggförvaltning. I samband med samrådet bifogades även ett godkännandeformulär som berörda 

ombads fylla i om de godkände planen. Alla berörda har inte godkänt detaljplaneförslaget vilket 

innebär att planen fortsatt får hanteras efter standardförfarande.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2016-12-01 

2. Lantmäteriet 2016-12-06 

3. Trafikverket   2016-11-30 

4. Nerikes Brandkår 2016-12-03 

5. Fastighetsägare Vreta 2:11 m.fl.  2016-11-16 

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1  2016-12-01 

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 2016-12-02 
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8. Fastighetsägare Sälven 1:5 2016-12-05 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att ändringen av detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.   

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön.  

 
2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet påpekar att när planbestämmelsen om största andel av fastighetsarealen som får 

bebyggas används i denna plan kan fastigheterna bli större än området inom planområdet.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbestämmelsen om utnyttjandegrad förtydligas.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket framför att en ny eller ändrad anslutning till statlig väg kräver tillstånd från 

väghållningsmyndigheten.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 
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4. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot föreslagen planändring.     

5. Fastighetsägare Vreta 2:11 m.fl.  

Sammanfattning:  

Yttranden godkänner inte planändringen. Man motsätter sig att planbestämmelser tas bort och 

ersätts. Man anser att den gamla planen ska gälla för att inte påverka tomter på Vreta 2:11 m.fl.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.   

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1 

Sammanfattning:  

Yttranden anser att planen bör kompletteras med illustrationer som visar vilken bebyggelse som 

möjliggörs genom ändringen.  

Man anser att planen bör kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

I yttrandet framförs att man anser att den östliga infarten till Sälven 1:35 inte kan tas bort då det 

utgör den enda infarten till fotbollsplanerna där ambulans kan ta sig in på området.  

Man förordar även en alternativ gatudragning som tidigare redovisats i bygglovsärende (dnr 2011-

352). Man föreslår istället att området ansluts till gatunätet på Vreta 2:11 vilket minskar trafiken 

förbi Hidinge skola.  

Fastighetsägarna anser slutligen att detaljplanen utformas så att det ställs krav på att 

omhändertagandet av dagvatten från fotbollsplanerna inte försämras.  

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

Detaljplanen kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

Föreslagen anslutning till Hidingevägen bevaras. Den alternativa gatudragning som redovisats i 

bygglovsärende (dnr 2011-352) är dock ändå möjlig att genomföra.    
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Befintliga dagvattenbrunnar och omhändertagandet av dagvatten från fotbollsplanerna ska inte 

påverkas negativt.  

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 

Sammanfattning:  

Man undrar varför underrättelse, granskning, granskningsutlåtande tas bort.  

Önskar informationsmöte om nya detaljplaner och att fler blir informerade än närmaste grannar. 

Flera generella åsikter om Lannas utveckling som inte berör detaljplaneförslaget framförs.  

Det framförs att trafiksituationen i området är problematisk och att den kan förvärras med anledning 

av planförslaget.   

Det kommenteras gällande hästverksamhet att det finns många hästar och hästgårdar i varierande 

storlek i närheten. Det uttrycks att det inte är möjligt att uppföra bostäder så nära omgivande 

hästverksamhet på varken Sälven 1:35 eller Sälven 1:41.  Det framförs en oro om att hästägare blir 

bortträngda till förmån för nya bostäder i Lanna.  

Kommentar: 

Eftersom inte alla som räknas som berörda av detaljplaneändringen godkänt planförslaget 

kommer planen hanteras i standardförfarande med granskning innan planen kan antas.  

Samrådsmöte har inte ansetts nödvändigt när det handlar om en mindre detaljplaneändring. 

De senaste trafikberäkningar som trafikverket gjort längs Hidingevägen redovisar små 

trafikmängder (440 fordon per dygn). Detaljplaneförslaget bedöms inte heller medföra att det blir 

så pass stora trafikmängder att det kan utgöra betydande omgivningspåverkan.  

Planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande hästhållning) har inget lagstöd 

och föreslås därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 

omgivande hästhållning) har ingen faktisk verkan utan det är byggrätterna inom kvartersmarken 

som avgör var bostäder kan uppföras och således även avståndet till hästhållning på intilliggande 

fastigheter. Genom tidigare ställningstagande i detaljplan för Sälven 1:35 har man alltså redan 

gjort bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande bostäder 

och hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen B1 till B medför alltså ingen förändring 

i detta sammanhang.  
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8. Fastighetsägare Sälven 1:5 

Sammanfattning:  

Yttranden för fram ett antal frågeställningar: 

Får man ha kvar sina hästar då B1 justeras till B?  

Kan det byggas parhus och radhus då bestämmelsen om friliggande tas bort? 

Är det möjligt att bygga höghus då bestämmelsen om våningsantal tas bort? 

Vad medför det då bestämmelsen om största antal bostadshus tas bort? 

Vad innebär planbestämmelsen e1 30? 

Varför har kommunen inte ordnat med ett möte för att reda ut frågetecken kring planen?   

Kommentar: 

Planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande hästhållning) har inget lagstöd 

och föreslås därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 

omgivande hästhållning) har ingen faktisk verkan utan det är byggrätterna inom kvartersmarken 

som avgör var bostäder kan uppföras och således även avståndet till hästhållning på intilliggande 

fastigheter. Genom tidigare ställningstagande i detaljplan för Sälven 1:35 har man alltså redan 

gjort bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande bostäder 

och hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen B1 till B medför alltså ingen förändring 

i detta sammanhang.  

 

Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

En huvudsaklig anledning till att detaljplanen ändras är på grund av fastighetsägarens önskemål 

om att bygga parhus på fastigheten. Det kommer inte vara möjligt att uppföra ”höghus”. 

Bebyggelsen regleras genom högsta byggnadshöjd 5,8 meter.  

Samrådsmöte har inte ansetts nödvändigt när det handlar om en mindre detaljplaneändring. 
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Förslag till revidering av ändring av detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det med följande justeringar är lämpligt att gå vidare med 

förslaget: 

  
 Planbestämmelsen om utnyttjandegrad förtydligas. 

 Planhandlingarna kompletteras så att det tydligare framgår vad som möjliggörs genom 

ändringen.  

 Detaljplanen kompletteras med riktlinjer om minsta tomtstorlek, 1000 kvm.  

 

 
 
 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

   Utgående planbestämmelser

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

   B  Bostäder

UTNYTTJANDEGRAD

 e1 30  Största byggnadsarea i procent av fastighets-  
   area. Om fastighetsbildning inte genomförs i   
   enlighet med detaljplanens avgränsning    
   beräknas byggnadsarea i procent av kvarters-  
   markens area för bostadsändamål

   
 
 e2 24  Största antal lägenheter  

   
 
 d1   Minsta fastighetsstorlek är 1000 m2

   
BYGGNADSTEKNIK

 b1   Byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

 •  Genomförandetiden för ändringen är fem (5)   
   år från den dag ändringen vinner laga kraft

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV 

SÄLVEN 1:35, 
LANNA GOLF RESORT

LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN

ANTAGANDEHANDLING

UPPRÄTTAD MAJ 2017

JONAS KINELL  LARS JOHANSSON

PLANARKITEKT  FÖRVALTNINGSCHEF

e2 24  

d1 

b1 

B
e1 30  

5.8
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Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35,  
Lanna Golf Resort. 

Antagandehandling
Maj 2016

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter 
att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 
2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: 
Detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort. Detaljplanehandlingarna för 
denna ändring av del av detaljplan består av:

- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning

BAKGRUND
Fastighetsägaren för Sälven 1:35 har hemställt om kommunens medverkan 
till upprättande av detaljplan på fastigheten Sälven 1:35 i Lekebergs kommun. 
Gällande detaljplan i området utformades specifikt för att anpassas till bostäder 
för golfintresserade då golfbanan tidigare låg precis i anslutning till Sälven 1:35. 
Nu har det uppstått nya förhållanden i området och gällande detaljplan önskas 
ändras av fastighetsägaren. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-02-16) fick 
Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att upprätta en ny detaljplan för fastigheten. 
Kommunstyrelsen i Lekeberg beslutade dock 2016-10-18 att tidigare beslut om att 
upprätta en ny detaljplan ska upphävas. Samtidigt togs beslutet att det istället ska 
upprättas en ändring av detaljplanen för fastighet Sälven 1:35.        

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
uppförande av parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35. 

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda.

PLANDATA

Läge och omfattning
Planändringen berör del av fastighet Sälven 1:35 som omfattar ca 14000 kvm. 
Planområdet ligger i utkanten av Lanna.

Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

Örebro kommun

N

Lanna

PLANOMRÅDET
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GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna, Vinna-
området, från 2012, är aktuellt planområde inte utpekat för bostäder. Det har 
dock redan genomförts en lämplighetsbedömning för bostadsändamål inom den 
planprocess som gjordes för gällande detaljplan i området. Detaljplaneändringen 
bedöms inte heller strida mot intentioner som finns i översiktsplanen.

Detaljplan
Gällande detaljplan för fastigheten Sälven 1:35 är Detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort. Detaljplanen antogs 2008. Detaljplanen möjliggör 
för friliggande bostäder i en våning och en högsta byggnadshöjd på 5,8 meter. 
Detaljplanen utformades för att anpassas mot etableringen av bostäder för 
golfintresserade i anslutning till golfbanan i Lanna.

I anslutning till planområdets östra delar avgränsar detaljplan för Vreta 2:11, del 
av golfbanan. Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett 
område med handel, skola mm. 

Planområdet avgränsade tidigare till områdesbestämmelser för golfbanan 
vid Lanna. Den del av områdesbestämmelserna som tidigare avgränsade till 
planområdet har ersatts av detaljplan för Vreta 2:11.      

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
Ingen bebyggelse har ännu uppförts på kvartersmark i gällande plan. På fastighet 
Sälven 1:35 finns dock ett obebott bostadshus. Tidigare fanns ytterligare ett 
bostadshus, en ladugård samt ett par uthus men bebyggelsen har rivits.

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är 
ett platåberg med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska 
förutsättningarna är en bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det 
finns skogsmiljöer i form av björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- 
och åkermark samt ett stort urval av blommor. Den näringsrika berggrunden 
gett upphov till ett mångformigt landskap som präglas av odlings-, ängs- och 
hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. Området ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Det finns inga registrerade forlämningar inom eller i direkt närhet till planområdet. 

Riskfaktorer
Den föreslagna förändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållande avseende buller, föroreningar eller dylikt.

Sida 388 of 579



5

Djurhållning/Hästverksamhet
I omgivningarna kring planområdet finns hästhagar och hästhållning. Djurhållning 
i allmänhet medför olika typer av påverkan på omgivningen i form av störningar. 
I fråga om hästar finns även en befarad hälsorisk, risken för spridning av allergen. 
I samband med prövning av hästverksamhet i närheten av bostäder behöver därför 
frågor om olägenheter och hälsorisker beaktas. Om hästverksamhet ska bedrivas i 
närhet till planområdet krävs ett visst skyddsavstånd enligt Boverkets Vägledning 
för planering för och invid djurhållning (2011). 

Genom tidigare ställningstaganden i detaljplan för Sälven 1:35 har man redan gjort 
bedömningen att det föreligger tillräckligt skyddsavstånd mellan nytillkommande 
bostäder och hästhållning på intilliggande fastigheter. I förhållande till 
hästhållning har planbestämmelsen B1 (bostäder, får kombineras med omgivande 
hästhållning) angivits. Denna planbestämmelse har dock inget lagstöd och föreslås 
därför tas bort och ersättas med B (bostäder). B1 (bostäder, får kombineras med 
omgivande hästhållning) har inte någon egentlig verkan utan det är byggrätterna 
inom kvartersmarken som avgör var bostäder kan uppföras och således även 
skyddsavståndet till hästhållning på intilliggande fastigheter. Justeringen från B1 
till B medför alltså ingen förändring i detta sammanhang. 

Det är viktigt att ha i åtanke att det förekommer hästhållning på intilliggande 
fastigheter. Vegetation och trädridåer mot intilliggande fastigheter bör om möjligt 
bevaras. Det vore även fördelaktigt om det planteras nya trädridåer med hänsyn till 
omgivande hästhållning.   

Planändring och konsekvenser
Genom planändringen föreslås byggrätten justeras till att utgöra en sammanhållen 
byggrätt. Därtill föreslås följande ändringar gällande planbestämmelser:

B1 (Bostäder, får kombineras med omgivande djurhållning) justeras till B 
(Bostäder).

Bild: Utdrag gällande plankarta (till vänster) och utdrag plankarta för planändringen (till höger)

Sida 389 of 579



6

Planbestämmelsen fril. (endast friliggande hus) tas bort.

Planbestämmelsen I (högsta våningsantal om en våning) tas bort. 

Planbestämmelsen e1 8 (största antal bostadshus) tas bort.

Planbestämmelsen e2 160 (största byggnadsarea per fastighet) tas bort.

Planbestämmelserna e1 8 och e2 160 ersätts med planbestämmelserna e1 30 
(största byggnadsarea i procent av fastighetsarea) och e2 24 största antal 
lägenheter, 24 stycken.   

Planbestämmelsen b1  tillförs. Bestämmelsen reglerar att byggnader skall uppföras 
i radonsäkert utförande.

Övriga planbestämmelser föreslås fortsatt reglera markanvändningen. Ny 
bebyggelse regleras alltså fortsatt genom planbestämmelsen om högsta 
byggnadshöjd 5,8 meter. En byggnadshöjd på 5,8 meter innebär att byggnader i 
1-2 våningar kan uppföras. 

Detaljplaneändringen medger en annan flexibilitet än den befintliga detaljplanen. 
Illustrationsskisserna nedan visar två alternativ som detaljplaneändringen 
möjliggör. Ett alternativ är att det kan uppföras 12 stycken parhus. Ett annat 
alternativ är att det kan uppföras 12 stycken villor. Oavsett byggnation så regleras 
andelen hushåll genom bestämmelsen om största antal lägenheter 24 stycken. 

Bild: Illustrationsskisserna visar två alternativ för möjlig exploatering i området. Till vänster 
illustreras 12 stycken parhus och till höger illustreras 12 stycken villor. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under hösten 2016/
vintern/våren 2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
En detaljplan utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Detaljplanen 
medger kvartersmark för bostad, gatumark, naturmark och område för 
transformatorstation som innebär att nya fastigheter, gemensamhetsanläggning 
och samfällighetsförening kan bildas. Lantmäteriet verkställer genom förrättning 
fastighetsrättsliga åtgärder efter ansökan. Ansvar för ansökan och bekostande av 
förrättning åligger fastighetsägaren för fastighet Sälven 1:35. 

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom
planområdet. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

2017-04-25 

Sida 1 av 5 

 

 

 

Ändring av detaljplan för del av Sälven 1:35, Lanna Golf Resort, 
Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra uppförande av 

parhus i två våningar på del av fastighet Sälven 1:35.  

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 23 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2017-03-22 och 2017-04-12. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, 

funnits tillgängligt på Lekebergs kommun samt varit publicerat på kommunens hemsida. Efter 

granskningen har 7 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna 

synpunkter som berör detaljplaneändringen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på 

Sydnärkes byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-04-04 

2. Lantmäteriet 2017-04-25 

3. Trafikverket   2017-03-30 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2017-03-22 

5. E.ON 2017-04-10 

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1 2017-04-11 

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 m.fl. 2017-04-10 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Lantmäteriet påpekar att när planbestämmelsen om största antal lägenheter, 24 stycken, är uppnått 

och det samtidigt går att avstycka fler tomter för bostadsändamål så kommer inte resterande tomter 

kunna bebyggas i enlighet med planen.  

I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Inga justeringar av detaljplanen i detta avseende bedöms dock 

nödvändiga.    

 
3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra. 

4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes miljönämnd har inget att erinra mot att planen ändras så att parhus möjliggörs. Man 

kommenterar dock att det är viktigt att trädbården kring det öppna diket bibehålls och att 

bebyggelsen ansluts till kommunalt vatten och avlopp.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  
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5. E.ON  

Sammanfattning:  

E.ON har inget att erinra. 

6. Fastighetsägare Hidinge-Smedstorp 1:1 

Sammanfattning:  

Yttranden anser att man bör ägna mer eftertanke kring hur trafiksituationen ska lösas i området och 

framför beräkningar och egna förslag gällande trafiksituationen.  

Det framförs utifrån beräkningarna att trafikmängden förbi Hidinge skola kommer utökas med 35 % 

och att det även kommer bli utökad trafik på väg 565 förbi Sälven Gård. Detta anses problematiskt 

för trafiksituationen i området då det är smala vägar med många korsningar i området.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Alternativa gatulösningar föreslås inte genom denna ändring av 

detaljplan. I detta ärende är det endast mindre justeringar i gällande plan som är aktuellt. 

Synpunkterna gällande den övergripande trafiksituationen i området förs vidare till tjänstemän 

och politiker inom Lekebergs kommun för kännedom.     

7. Fastighetsägare Sälven 4:4 m.fl. 

Sammanfattning:  

Fastighetsägaren och andra närboende framför att det utökade antalet hushåll och trafik som 

planförslaget kan generera medför en direkt olägenhet.  

Det framförs att trafiksituationen i området är problematisk och att kommunen måste göra något åt 

detta innan allvarliga olyckor inträffar.     

Man framför att hästhållning, rid- och promenadvägar, öppna landskap, den lantliga miljön, skogs- 

och åkermark etc. är viktigt att bevara.  

Det framförs att plankartan är ”felaktig” då en del av gatumarken skär genom intilliggande fastighet 

som inte utgör Sälven 1:35. 

Det framförs att skyddsavståndet till hästhagar inte ser ut att vara tillräckligt i förhållande till 

byggrätt som medges i planen.  

Man anser att ett nytt bostadsområde inte skulle passa in rent estetiskt bland gamla 1800-talshus och 

gårdar.  
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Yttranden anser att exploateringen är för omfattande och tätbebyggd i Lanna och planområdet. 

Slutligen önskar man att gatan genom området leds mot ”Lanna Valley”. 

Närboende undrar varför ”alla” inte fått information om planförslaget då man anser att förslaget 

beröra fler än de som har informerats.       

Kommentar: 

Se kommentar angående trafiksituationen och gatan genom planområdet under rubrik 6.   

Vid sidan av äldre bebyggelse i omgivningen finns precis angränsande till kvartersmarken det nya 

bostadsområdet på del av Vreta 2:11. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att ett 

bostadsområde på del av Sälven 1:35 kan passa in väl i omgivningen.  

Genom en detaljplan möjliggörs ny fastighetsbildning. Om det blir aktuellt att anlägga det 

gatualternativ som skär genom del av Hidinge-Smedstorp 1:1 så är det möjligt genom 

lantmäteriförrättning. 

Skyddsavståndet gällande hästhållning har redan i tidigare detaljplan bedömts tillräckligt. Genom 

denna detaljplaneändring görs bara mindre justeringar av planbestämmelser/byggrätt.  

De som räknas som berörda av ett planförslag är i regel de som direkt avgränsar till planområdet. 

De fastighetsägare som direkt gränsar till planområdet har informerats om planförslaget.     
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Förslag till revidering av ändring av detaljplan för del av Sälven 
1:35, Lanna Golf Resort, Lekebergs kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med förslaget utan 

ytterligare justeringar. 

 

 
 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Lars Johansson   

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Tjänsteskrivelse - Gemensamt kommunalt bolag med 
ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern
   

Ärendebeskrivning
Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. 
Projektet som startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som bl.a. är 
underlag för ett beslut om gemensam bolagsbildning. Syfte med bolaget är att driva 
processen vidare enligt den plan som finns i 3 olika faser. Förslag till aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv är framtagna efter Sydvattens modell i en 
bolagsgrupp med representanter från sju kommuner. (Askersund tillkom senare) 
Detta är första steget på ett genomförande av ny vattenförsörjning från Vättern med 
nytt vattenverk och reservvattensystem för regionen.
För Lekebergs kommuns del är det angeläget att vara en del i bolaget eftersom det 
ger möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet och framtida 
driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Lekebergs kommun. Förslag till 
beslutspunkter är synkroniserade med övriga kommuner i bolagsbildningsgruppen.

1 Bakgrund
Beredningen av ärendet har gjorts i en kommungemensam projektorganisation 
samordnad av Länsstyrelsen i Örebro. Lekebergs kommun har representerats i 
styrgruppen av Henrik Hult, kommunalråd, i bolagsgruppen av Anna Bilock, 
ekonomichef och i arbetsgruppen av Eva Jonsson, konsulterad från 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Vättervattenprojektet

Projektet startade 2009 då Örebro kommun vände sig till Länsstyrelsen med en fråga 
om samordning i länet. Innan det så hade en viss diskussion bedrivits på 
tjänstemannanivå. Dessutom hade dåvarande landshövdingen Sören Gunnarsson 
tidigare genomfört en vattenresa i länet där olika frågeställningar kring vatten lyfts 
politiskt bl.a. dricksvattenförsörjningen.

Sju kommuner: Askersund, Laxå, Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Nora och Örebro 
startade. Askersund lämnade projektet men är nu åter med sedan 2017. Lindesberg 
anslöt sig 2015.

Kommunerna finansierar gemensamt projektet fördelat efter invånarantal. 
Länsstyrelsen samordnar. En styrgrupp med kommunalråd från resp. kommun samt 
länsrådet, Kjell Unevik, som är ordförande. En arbetsgrupp med tjänstemän från 
respektive kommun och Länsstyrelsen arbetar med de tekniska frågorna i första 
hand.
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Förstudien

Beslut togs om att genomföra en förstudie. Förstudie för vatten från Vättern 
redovisades 2010 och har genomförts som ett gemensamt projekt för alla 
kommunerna med länsstyrelsen som samordnare. Förstudien presenterades i 
respektive kommun under jan – mars 2011 och beslut togs om en fördjupning av 
vissa delar. Fördjupningen genomfördes och en slutlig förstudie var klar i oktober 
2011. 

Projektet har presenterats vid olika tillfällen i alla kommunerna, hos vissa i 
kommunstyrelsen eller/och kommunfullmäktige. Vissa har även haft särskilda 
politikermöten där projektet redovisats.

Förstudiens omfattning:

• Vattenkvalitet Vättern/Mikrobiologisk riskanalys
• Intagspunkter/Tillstånd uttag
• Distributionssystem/Stråkbeskrivning - Bergbedömning
• Nationella och regionala intressen/Infrastrukturprojekt
• Beredningsmetoder vattenverk
• Risker/säkerhet/reservvattenförsörjning
• Kostnadsberäkning/Nuvärdesjämförelse
• Känslighetsanalys energikostnad
• Kostnadsfördelningsanalys

Fördjupning av förstudien

Fördjupningar av flera delar gjordes under 2012-2014 för att skapa ett bättre 
underlag för ett framtida beslut. Främst gäller det bedömning av berget och 
bergkvalité och i vilka lägen vi ska kunna ha arbetstunnlar, vilken framdrift man kan 
ha o.s.v.

Ledningsstråksutredning är genomförd med avstämningar mot respektive kommuns 
översiktsplan. Riskanalysen i form av felträdsanalys är också en fördjupning för att så 
bra som möjligt kunna jämföra systemens stabilitet.

Under 2015 sammanfattades hittills gjorda utredningar i en systemhandling där även 
förslag för det fortsatta upplägget för projektet redovisades. Därefter startades mer 
direkta utredningar under 2016 kring de tekniska förutsättningarna som behövs för 
respektive anläggningsdel för att kunna påbörja ett förberedande arbete för att söka 
tillstånd.

Detta ska påbörjas under året 2017 med en miljökonsekvensutredning som ska vara 
underlag till de miljökonsekvensbeskrivningar som behövs för tillståndsansökan. 
Mark- och miljödomstolen har meddelat att man vill pröva hela systemfrågan i en 
ansökan.
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Andra intressenter

Under projektet har kontakt tagits med kommunerna i Västra Mälardalen. Vi har 
träffat representanter, politiker och tjänstemän, från Västerås, Eskilstuna, Köping, 
Arboga tillsammans med länsstyrelsen och landshövdingen i Västerås och 
presenterat projektet (2011). 

Potential finns att utöka systemet för fler användare och dessa kontakter var ett led i 
att utveckla dessa. De har dock inte påbörjat något arbete ännu.

Vår syn är att Västra Mälardalskommunerna bör göra en egen förstudie för att kunna 
jämföra vad ett Vätternalternativ innebär jämfört med deras alternativa möjligheter 
till reservvatten-/ ordinarie försörjning. Varken Västerås eller Eskilstuna har någon 
alternativ råvattentäkt t.ex. Vidare kontakter har tagits med kommunerna men i 
dagsläget har inga utredningar ännu startat.

Organisationsform

På uppdrag av styrgruppen har arbetsgruppen tillsammans med 
ekonomichefer/ekonomer från kommunerna bildat en ”bolagsgrupp”, som arbetat 
med organisationsform sedan hösten 2016. Studiebesök har gjorts till Sydvatten för 
att se på deras organisationsform och dra erfarenheter. Därefter har principerna för 
medlemskommunernas åtaganden i gemensamma och enskilda kostnader 
diskuterats. I kostnadsfördelningsanalysen har Sydvattens fördelningsprinciper 
använts, vilket är mer ett solidariskt synsätt än ett direkt nytto-kostnads synsätt.

Gruppen har tagit fram förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv till 
ett kommungemensamt bolag där projektet är indelat i 3 faser. Fas 1 omfattar 
miljöutredningar och tillståndsfrågor, Fas 2 projektering och Fas 3 är byggandet. 

Tekniska risker

Tekniska utredningarna är genomförda så detaljerat som möjligt och med all 
tillgänglig data. Dessutom fylls de kunskapsluckor som uppkommer genom 
fördjupningar så att en god uppfattning ges om var eventuella risker finns. 

De begränsningar som finns ligger i första hand på framtida utveckling av 
processdelar för vattenverket och delvis i valen av ledningsmaterial. Långtidseffekter 
och nya metoder är bedömningskriterier, men även forskare har använts i vissa 
fördjupningsdelar.

Miljörisker

Tillstånden för detta projekt via Mark- och miljödomstolen har en stor rådighet med 
nyttan i ett gemensamt försörjningssystem. Dock så finns det många miljöaspekter 
att ta hänsyn till som kommer att preciseras i Fas 1 då miljökonsekvensutredningen 
genomförs. Kostnader för tillståndsprocess är därför något osäkra beroende på 
eventuella krav på separata åtgärder för att erhålla tillstånd.
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2 Huvudskäl för Lekebergs kommuns deltagande
Lekebergs kommun anser det angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger 
möjlighet att:

 ur ett flergenerationsperspektiv säkerställa kvalité och leveranssäkerhet av 
dricksvatten för abonnenterna i kommunen

 delta i en framtida driftorganisation

Vätternvatten är i jämförelse med övriga vattenresurser i länet att betrakta som den 
säkraste och över tid den robustaste vattentillgången vi har. Redan konstaterade 
klimatförändringar skapar mer extrema väderläget, d.v.s. både torka och momentant 
stora nederbördsmängder vilket gör att tidigare vattentillgångar förändras avseende 
kvantitet och kvalité. Säkerhetstänkandet är extremt hög i förstudierna till 
Vätternvattenprojektet och nuvarande anläggningar inom kommunen håller inte 
samma nivå.

Kompetensförsörjningen inom området behöver också stärkas ur ett långsiktigt 
perspektiv och detta görs bäst i en större organisation. Detta eftersom 
specialistkompetens krävs utifrån större krav på dricksvattenrening, hantering och 
distribution. Bolaget som kommer att anlägga bergtunnel, vattenverk och 
huvudledningar för distribution kommer när anläggningsarbetena är slutförda driva 
verksamheten. Bolaget skulle i framtiden kunna sköta driften för 
medlemskommunernas samtliga Va-anläggningar med de fördelar som stordrift och 
samlad kompetens medför. Liknande driftorganisationer finns i andra delar av landet 
och stämmer väl överens med rekommendationerna i Dricksvattenutredningen SOU 
2016:32.

3 Finansiering
Projektet är uppdelat i 3 faser enligt nedan. Detta för att få ett löpande 
beslutsunderlag och för att avsätta resurserna vid rätt tillfälle i bolaget, då 
produktionstiden för projektet är ca 10 år från bolagsbildandet.

I både Fas 1 och 2 kommer kostnaderna för den löpande driften av bolaget såsom 
personalkostnader och eventuella kostnader för lokaler att faktureras kommunerna 
med fördelning utifrån kommunernas folkmängd för det föregående kalenderåret.

Fas 1. Tillståndsprövning och projektering

Omfattar samråd, miljökonsekvensbeskrivningar, tekniska beskrivningar, 
markåtkomst/ledningsrätter, upprättande av tillståndsansökan samt processen med 
Mark- och miljödomstolen. Med ledning av prövningsprocessens omfattning i tidigare 
större projekt kan processen bedömas uppgå till ca 1,5 % av totala 
anläggningskostnaden, dvs 54 mkr.
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I denna del ingår också fortsatt utredande/principförslag, uppdatering av 
systemhandlingen som underlag för detaljprojekteringen och själva 
detaljprojekteringen. Ledningsprojektering och tunnelprojektering bedöms inrymmas 
inom 5 % av anläggningskostnaden (ca 138 mkr) och för 
konstbyggnader/vattenverket inom 12 % av anläggningskostnaden (ca 105 mkr). 
Totalt beräknas ”Fas 1” till 297 mkr, dvs 8 % av den totala anläggningskostnaden.

Fas 2. Byggande

Kostnadskalkylen daterad januari 2017 visar på en total anläggningskostnad för 
projektet på ca 3,3 mdkr. Det fördelar sig på 1270 mkr på intagssystem, ledningar och 
leveransstationer och 1480 mkr på tunnelbygget samt 880 mkr på vattenverk. 

Kostnaderna är kalkylmässigt beräknade och eventuell marknadspåverkan ligger 
utanför kalkylen.

Fas 3. Drift

I driftkostnaden ingår en personalstyrka om 10 personer vilket får anses som en start.

Omfattningen på bolagets åtaganden framöver får bli föremål för kommande 
styrelsebeslut.

 

Ekonomiska risker

Ett projekt av denna storlek är svårt att kalkylera innan utredningar genomförts då 
omfattningen gör att principutredningar och detaljstudier av vissa delar måste till för 
att kunna kostnadsbedömmas. Storleken i sig gör att marknadens tillgänglighet och 
resurs påverkar också utfallet. Bergtunneln samt anslutande arbeten med 
arbetstunnlar och masshantering är också till viss del osäkra i sin omfattning.

Ränteantaganden är osäkra men kalkylerbara.

Beslutsunderlag
Informationsunderlag för beslut om gemensamt kommunalt bolag med ansvar för 
dricksvattenförsörjning från Vättern; 2017-04-27

Aktieägaravtal; 2017-04-20 inkl bilagorna 2:1, 2:2, 3.

Bolagsordning; 2017-04-20

Ägardirektiv; 2017-04-20

Aktieöverlåtelseavtal; 2017-04-20

Fördelning aktier och borgen; 2017-03-29
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat 
"Bolaget") för en köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av 
förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till 
aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget 
rösta för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom 
nyemission av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för 
aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en 
köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana 
eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för 
registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos 
Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande 
av aktier enligt punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens 
finansförvaltning.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt 
bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna 
för 2018 och framåt.

9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till 
representant i ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)
Henrik Hult (Ordförande Socialnämnden)

Protokollet innehåller paragraferna §108

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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§108 - Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för 
dricksvattenförsörjning från Vättern (KS 17-310)
Ärendebeskrivning
Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. Projektet som 
startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som bl.a. är underlag för ett beslut om 
gemensam bolagsbildning. Syfte med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som finns i 
3 olika faser. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är framtagna efter Sydvattens 
modell i en bolagsgrupp med representanter från sju kommuner. (Askersund tillkom senare) Detta är 
första steget på ett genomförande av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och 
reservvattensystem för regionen. För Lekebergs kommuns del är det angeläget att vara en del i 
bolaget eftersom det ger möjlighet att på lång sikt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet och 
framtida driftsorganisation för dricksvattenförsörjningen i Lekebergs kommun. Förslag till 
beslutspunkter är synkroniserade med övriga kommuner i bolagsbildningsgruppen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för en 
köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 
500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor 
och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen 
och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.
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7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande av aktier enligt 
punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens finansförvaltning.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till 
aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt.

9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till representant i 
ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkanden

Gerry Milton (SD) yrkar på att ärendet avslås.

Propositionsordning

Ordförande ställer Gerry Miltons (SD) yrkande om avslag mot kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Reservationer

Gerry Milton (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Vätternvatten - (KS 17-310-1)
 Handling 3a, Aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44917)
 Handling 3c, Bilaga 2.1 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44920)
 Handling 3c, Bilaga 2.2 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44921)
 Handling 3b, Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) - (44919)
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 Handling 4, Ägardirektiv Vätternvatten AB - (44923)
 Handling 5, aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB - (44924)
 Handling 6, fördelning aktier och borgen Vättervatten AB - (44925)
 §90 KSAU Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för dricksvattenförsörjning från Vättern 

- (KS 17-310-2)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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§90 - Gemensamt kommunalt bolag med ansvar för 
dricksvattenförsörjning från Vättern (KS 17-310)
Ärendebeskrivning
Åtta kommuner är nu framme vid ett första gemensamt beslut om Vätternvatten. Projektet som 
startade 2009 har tagit fram förstudie och systemhandling som bl.a. är underlag för ett beslut om 
gemensam bolagsbildning. Syfte med bolaget är att driva processen vidare enligt den plan som finns i 
3 olika faser. Förslag till aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv är framtagna efter Sydvattens 
modell i en bolagsgrupp med representanter från sju kommuner. (Askersund tillkom senare) Detta är 
första steget på ett genomförande av ny vattenförsörjning från Vättern med nytt vattenverk och 
reservvattensystem för regionen.
För Lekebergs kommuns del är det angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att 
på lång sikt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet och framtida driftsorganisation för 
dricksvattenförsörjningen i Lekebergs kommun. Förslag till beslutspunkter är synkroniserade med 
övriga kommuner i bolagsbildningsgruppen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 16 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för en 
köpeskilling om 1 600 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.

3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att:
- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 
500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 3 761 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor 
och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 752 200 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre 
ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen 
och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 9 300 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. Kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 600 kr och för tecknande av aktier enligt 
punkt 3 om 752 200 kr finansieras genom kommunens finansförvaltning.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till 
aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt.

9. Utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Henrik Hult (C) till representant i 
ägarsamrådet och stämmoombud för Bolaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Handling 3a, Aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44917)
 Handling 3c, Bilaga 2.1 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44920)
 Handling 3c, Bilaga 2.2 till aktieägaravtal Vätternvatten AB - (44921)
 Handling 3b, Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) - (44919)
 Handling 4, Ägardirektiv Vätternvatten AB - (44923)
 Handling 5, aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB - (44924)
 Handling 6, fördelning aktier och borgen Vättervatten AB - (44925)
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2017-04-27 

Beslutsunderlag för bildande av Vätternvatten AB 

Detta är ett följebrev till beslutshandlingar för att bilda ett gemensamt mellankommunalt bolag – 
Vätternvatten AB - för att ta dricksvatten från Vättern till åtta kommuner i Örebro län. 

Bolagets arbete är planerat i tre faser. Fas 1: tillståndsprövning och projektering (ca 6 år), Fas 2: 
byggande av anläggningar (ca 4 år), och Fas 3: drift och distribution av dricksvatten från Vättern. 

Avsändare till detta utskick är styrgruppen i Vätternvattenprojektet. 

Bifogat finner ni handlingar för kommunens beslut om deltagande och förvärv av aktier i 
Vätternvatten AB. 

Vi hoppas på att ni vill bli delägare och tar beslut så snart det är möjligt, men det är önskvärt att 
beslutet tas senast den 30:e september 2017. 

Information om beslut meddelas projektsamordnare Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län, 
peder.eriksson@lansstyrelsen.se, som sammanställer materialet och förmedlar det till styrgruppen.  

Efter att beslut har fattats i respektive kommun kan bolaget bildas. Det kan därefter inleda den första 
fasen av verksamheten i form av tillståndsprövning och projektering 

Bakgrund 
Ett utredningsprojekt - Vätternvattenprojektet - startade 2008 för att ta fram de underlag som krävs för 
att kunna ta beslut om att gå vidare med att ta dricksvatten från Vättern. 

Projektet har bedrivits under ledning av en gemensam styrgrupp med politiskt valda företrädare från 
deltagande kommuner samt länsrådet som ordförande. En arbetsgrupp med chefer inom nämnda 
kommuner har säkerställt projektets genomförande. Länsstyrelsen har, efter önskemål från 
kommunerna, samordnat projektet från dess start. 

Deltagande kommuner: Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Örebro.  

I slutet av 2015 beslutade styrgruppen i projektet att underlag till att bilda ett gemensamt bolag skulle 
tas fram. En grupp bestående av ekonomichefer och arbetsgruppen samt samordnare från 
Länsstyrelsen har sedan arbetat fram de handlingar och beslutsförslag som här bifogas. Styrgruppen 
tog den 4:e april 2017 beslut om att handlingarna kan skickas ut till deltagande kommuner. 

Handlingar som bifogas:  

1. Informationsunderlag 

2. Beslutsförslag 

3. Aktieägaravtal med bilagor; bolagsordning (bilaga 1), kartor (bilaga 2) och budget fas 1 (bilaga 3). 

4. Ägardirektiv. 

5. Aktieöverlåtelseavtal 

6. Fördelning aktier och borgen 

Vänligen, 

Peder Eriksson (projektsamordnare) 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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Information om Vätternvattenprojektet 
Underlag till beslut om gemensamt kommunalt bolag med ansvar 
för dricksvattenförsörjning från Vättern
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Datum 2017-04-27 

Underlaget är framtaget av arbetsgruppen i Vätternvattenprojektet. 

Arbetsgruppen består av följande: Peder Eriksson (Länsstyrelsen i Örebro, samordnare), Lars Ferbe 
(Örebro kommun), Mårten Eriksson (Askersunds kommun), Marianne Christiansen (Hallsbergs 
kommun), Marcel Minnegal (Kumla kommun), Kenneth Lantz (Laxå kommun), Eva Jonsson och 
Markus Orre (Samhällsbyggnad Bergslagen). Eva Jonsson representerar även Lekebergs kommun  

Foto: Mostphotos 
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1. Inledning 
Åtta kommuner i Örebro län har sedan 2008 i ett samarbete, som samordnas av Länsstyrelsen, 
utrett möjligheten till regional vattenförsörjning från Vättern, det så kallade 
Vätternvattenprojektet. Idag har flera av kommunerna vattentäkter där det är eller finns 
påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten. Kommunerna saknar idag också i hög grad 
möjlighet till reservvattenförsörjning.  

Ett genomförande med att ta vatten från Vättern skulle göra sjön Vättern till ordinarie 
vattentäkt och nuvarande vattentäkter skulle tjäna som reserver. Det skulle också innebära 
möjlighet till utveckling av gemensamma driftsformer, vilket kan ge ekonomiska och 
organisatoriska fördelar särskilt för de mindre kommunerna.  

Det utredningsprojekt som pågår leds av en styrgrupp bestående av kommunalråd från 
respektive kommun med Länsstyrelsens länsråd som sammankallande samt genom en 
arbetsgrupp med sakkunniga tjänstemän från berörda kommuner och Länsstyrelsen. 

Deltagande kommuner är Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora 
och Örebro. 

Det är nu aktuellt att bilda ett gemensamt kommunalt bolag. Utredning av detta startade 
senhösten 2015. Detta dokument ingår som en del av de handlingar som april 2017 skickas ut 
till deltagande kommuner som underlag för att ta beslut om att bli delägare i bolaget. 
Målsättningen är att beslut ska tas av kommunerna senast den 30 september 2017. 

Följande handlingar ingår i utskicket: 
1. Informationsunderlag (detta dokument) 
2. Förslag till beslut för respektive kommun 
3. Aktieägaravtal med bilagor i form av bolagsordning (bilaga 1), kartskiss med 

anslutningspunkter (bilaga 2) och budget för fas 1 (bilaga 3). 
4. Ägardirektiv. 
5. Aktieöverlåtelseavtal 
6. Fördelning aktier och borgen (excelfil) 

2. Bakgrund 
Utredningsprojektet initierades våren 2008 genom att kommuner gjorde dåvarande 
landshövding Sören Gunnarsson uppmärksam på att det är problem och risker med 
dricksvattenförsörjningen, och att Vättern skulle vara ett bättre alternativ än nuvarande 
system. Landshövdingen samlade till ett möte med kommunalråd den 23 juni 2008. Då 
beslutades att projektet Vätternvatten skulle starta. En förutsättning som angavs av 
kommunerna var att Länsstyrelsen skulle samordna projektet, vilket också blev fallet. 

Arbetsgruppen med representanter från kommunerna och Länsstyrelsen tog i februari 2009 
fram ett programförslag för en förstudie i tre steg baserad på råvatten från Vättern. Steg 1, 
som avsåg en inventering av kända dokument och kunskaper, genomfördes av Sweco och 
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redovisas i en huvudrapport, ”Vatten från Vättern, inventering av underlagsmaterial avseende 
regional vattenförsörjning” daterad 2009-11-23.  

Steg 2 och 3 av förstudien, som avsåg att utreda och beskriva tänkbara system för att försörja 
intressenternas huvudorter med dricksvatten baserat på råvatten från Vättern, utfördes av 
Norconsult under 2010–2011 efter en konsultupphandling. Sluthandlingen av steg 2 och 3 
levererades 2011-10-11. Sedan sluthandlingen av förstudien levererades har ytterligare 
frågeställningar belysts i ett antal genomförda fördjupningar.  

Förstudien tillsammans med efterföljande kompletterande utredningar landade i att det bästa 
alternativet för att ta vatten från Vättern är att gå via en bergtunnel från Vättern till 
Hallsbergområdet och sedan vidare med ledningsnät. Det är också fördelaktigt att ha ett 
gemensamt vattenverk där tunneln mynnar vid Hallsberg. 

3. Skäl till att ta vatten från Vättern och delta i kommunalt bolag 
När utredningsprojektet för att ta vatten från Vättern inleddes 2008 ställdes frågan till 
kommunerna varför de skulle vara med i ett sådant projekt. Efter det har kommunerna 
ytterligare analyserat läget. Nedan sammanfattas respektive kommuns skäl varför det är 
angeläget att ta dricksvatten från Vättern till kommunen. Detta framgår också mer i detalj av 
respektive tjänsteskrivelse som kommunerna tar fram som underlag till beslut i kommunen 
om att delta i ett gemensamt mellankommunalt bolag. 

Askersunds kommun 
Askersund ser det som angeläget att vara delägare i Vätternvatten AB. Det ger möjlighet att: 

• på mycket lång sikt (flergenerationsperspektiv) säkerställa kvalité- och leverans-
säkerhet av dricksvatten för den egna kommunen, där en långsiktig lösning för 
reservvattenförsörjning ingår. 

• kunna påverka anläggningens utformning under projektering – och byggnadsfas 
• kunna påverka framtida driftorganisation  
• ingå i en organisation som på sikt även skulle kunna stå för en bredare samordning av 

VA-verksamheten i regionen tex gällande nödvattenplanering, och kunna sköta driften 
för medlemskommunernas samtliga VA-anläggningar med de fördelar som stordrift 
och samlad kompetens medför. Liknande driftorganisationer finns i landet (Sydvatten 
AB) och stämmer väl överens med förslagen i Dricksvattenutredningen SOU 2016:32. 

Hallsbergs kommun 
Hallsberg ser det som angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att: 

• på ett långsiktigt hållbart sätt säkerställa kvalitet och leveranssäkerhet av dricksvatten 
for den egna kommunen, där en lösning för reservvattenförsörjning ingår. 

• Hallsberg dricksvattenförsörjning sker till största delen från Kumla kommun via en 
överföringsledning utan alternativa distributionsmöjligheter. Att enbart ha en 
råvattentäkt, ett vattenverk, och en överföringsledning är en svaghet och det finns inga 
reservalternativ varken för Kumla eller Hallsberg. 

• kunna påverka framtida driftorganisation 
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• ur ett långsiktigt perspektiv stärks kompetensförsörjningen inom området. Det görs 
bäst i en större organisation. Detta eftersom specialistkompetens krävs utifrån större 
krav på dricksvattenrening, hantering och distribution.  

Kumla kommun  
Kumla ser det som angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att 

• på ett långsiktigt hållbart sätt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet av dricksvatten 
för den egna kommunen, där en lösning för reservvattenförsörjning ingår. Att enbart 
ha en råvattentäkt och ett vattenverk är en svaghet och det finns inga reservalternativ. 

Laxå Vatten AB 
Laxå Vatten AB ser det som angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att: 

• på ett långsiktigt hållbart sätt säkerställa kvalité och leveranssäkerhet av dricksvatten 
för den egna kommunen, där en lösning för reservvattenförsörjning ingår. 

• kunna påverka anläggningens utformning under projektering – och byggnadsfas 
• kunna påverka framtida driftorganisation 
• ingå i en organisation som kan initiera samordning av VA-verksamheten i regionen 

redan idag. Sådan samordning kan t ex gälla nödvattenplanering eller på andra 
områden där kommungränsen inte borde vara avgörande. 

Lekebergs kommun 
Lekeberg ser det som angeläget att vara en del i bolaget eftersom det ger möjlighet att: 

• ur ett flergenerationsperspektiv säkerställa kvalité och leveranssäkerhet av 
dricksvatten för abonnenterna i kommunen 

• delta i en framtida driftorganisation  
• kompetensförsörjningen inom området behöver stärkas ur ett långsiktigt perspektiv 

och detta görs bäst i en större organisation. Detta eftersom specialistkompetens krävs 
utifrån större krav på dricksvattenrening, hantering och distribution.  

• bolaget skulle i framtiden kunna sköta driften för medlemskommunernas samtliga 
VA-anläggningar med de fördelar som stordrift och samlad kompetens medför. 
Liknande driftorganisationer finns i andra delar av landet och stämmer väl överens 
med rekommendationerna i Dricksvattenutredningen SOU 2016:32. 

Lindesbergs och Nora kommuner 
Lindesberg och Nora ser det som angeläget att vara en del i bolaget för det ger möjlighet att: 

• ur ett flergenerationsperspektiv säkerställa kvalité och leveranssäkerhet av 
dricksvatten för abonnenterna i kommunen. Vätternvatten är i jämförelse med övriga 
vattenresurser den säkraste och över tid den mest robusta vattentillgången. Redan 
konstaterade klimatförändringar skapar mer extrema väderlägen, d.v.s. både torka och 
stora nederbördsmängder vilket gör att tidigare vattentillgångar förändras avseende 
kvantitet och kvalité. Säkerhetstänkandet är hög i förstudierna till Vätternvatten-
projektet och de nuvarande anläggningarna inom kommunen håller inte samma nivå. 
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• delta i en framtida driftorganisation. Kompetensförsörjningen inom området görs bäst 
i en större organisation. Detta eftersom specialistkompetens krävs utifrån kraven på 
dricksvattenrening, hantering och distribution. Jämför Sydvattens organisation som 
förser 900 000 abonnenter med dricksvatten där utrymme finns för forskning.  

Örebro kommun 
• Örebro kommun saknar alternativ till dagens dricksvattenförsörjning. I ett 

flergenerationsperspektiv behöver tillgång och kvalité säkras. Produktions- och 
leveranssäkerhet är livsviktiga funktioner som behövs för en hållbar framtida 
dricksvattenförsörjning i Örebro. Med ett försörjningssystem som bygger på Vättern 
och en produktionsanläggning med reserver så fås ett mycket långsiktigt hållbart 
system. Riskanalyserna som genomförts visar också att ett försörjningssystem som 
bygger på Vättern är ojämförligt det säkraste alternativet. 

• i dricksvattenutredningen SOU 2016:32 lyfts även fram samverkan mellan kommuner 
i våra försörjningssystem och den förbättrade möjligheten till långsiktig möjlighet till 
säker försörjning av kompetens, utveckling och drift.  

4. Vattenkvalitén i Vättern och risker 
Förutsättningarna för att producera ett dricksvatten baserat på råvatten från Vättern är mycket 
goda. Analysresultaten från undersökningar i projektet som har pågått under fem år och den 
nationella övervakningen samt andra studier visar på mätvärden som ligger långt under 
Svenskt Vattens rekommendationer och riktvärden för råvatten. De ligger även i den mest 
fördelaktiga klassen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vissa av de jämförda 
parametrarna ligger till och med i området för en färdig dricksvattenkvalitet redan som 
råvatten. 

Placering av vattenintag för att trygga god vattenkvalitet 
Vattenintaget placeras så att en god och jämn vattenkvalitet fås över hela året och så att risker 
från föroreningskällor och utsläpp vid olyckor som kan inträffa minimeras.  

Vattenintaget placeras i den nordöstra delen av Vättern strax söder om Hargehalvön utanför 
Bredviken. Här kan ett vattendjup om ca 50–60 meter erhållas med intagsledningars längd om 
ca 2000 meter. För att ytterligare öka säkerheten planeras tre intagspunkter. 

Riskbedömning av förorening som kan leda till försämrad vattenkvalitet 
Resultaten från de riskanalyser som gjorts kan sammanfattas med att de visar på alternativet 
med en framtida vattenförsörjning från Vättern kan ske med mycket hög leveranssäkerhet 
både med avseende på kvantitet och på kvalitet. Riskanalysen har genomförts som en 
integrerad riskanalys d.v.s. att hela systemet från källa till tappkran inkluderats.  

Att risken för förorening av Vättern är mycket liten, mycket mindre än för andra vatten, beror 
på att sjön har en sådan stor vattenvolym, det är en mycket stor sjöyta, medeldjupet är ca 40 
meter och maxdjupet 129 meter, kombinerat med ett litet avrinningsområde med 
förhållandevis små utsläppskällor. 
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En fråga som har kommit upp när det gäller riskbedömning är Försvarsmaktens skjutningar. 
Dessa kan ha en påverkan på djur och växtlivet och även utgöra en allvarlig källa till buller, 
men den vittring av bly m.fl. metaller från ammunition m.m. är inte av sådan storlek att den 
får effekt på vattenkvaliteten. Om fördjupad information önskas om Försvarsmaktens 
skjutningar och effekten på vattenkvaliteten kontakta Måns Lindell på Vätternvårdsförbundet, 
som kan redogöra mer. 

Några andra risker som nämnts är eventuell naturgasutvinning och en dagbrottsgruva i Norra 
Kärr. Här pågår undersökningar och tillståndsprövningar för närvarande och frågorna bevakas 
utifrån vattenintresset. Rådigheten för vattenintresset bedöms som stor och eventuell framtida 
verksamhet antas få krav som innebär att risken för Vätterns vatten är mycket begränsad. Det 
gäller särskilt för norra Vättern där intagspunkterna kommer att ligga. 

5. Vattenförbrukning och vattenbehov 
Årsmedelvattenförbrukningen för kommunerna i Vätternvattenprojektet beräknas i förstudien 
öka från dagens ca 600 l/s till ca 870 l/s till år 2050, vilket motsvarar en ökning från ca 19 
Mm3/år till ca 27 Mm3/år. Ledningssystemen är tänkta att dimensioneras för 1000 liter/s.  

För nuvarande vattenuttag från Vättern för vattenförsörjning och industriproduktion finns 
tillståndsgivna uttag om sammanlagt ca 4400 l/s, varav för kommunal vattenförsörjning  
ca 1400 l/s. Av de tillåtna uttagen utnyttjas dock endast ca 1700 l/s, varav för kommunal 
vattenförsörjning ca 830 l/s. De största kommunala uttagen har Jönköping med totalt ca 360 
l/s till Häggebergs och Brunstorps vattenverk samt Skaraborgs vattenverksförbund med ca 
260 l/s till Borgunda vattenverk. Vattenuttagen till Borgunda och Motala vattenverk återförs 
inte till Vättern utan avleds via reningsverk till annat avrinningsområde. 

(För att bedöma vattenbehovet i relation till vattentillgången och inverkan på vattennivåerna i 
Vättern gjordes i Förstudien i projektet följande betraktelse: Medelvattentillgången i Vättern 
är ca 1200 Mm3/år (Mq= 38m3/s). Uttaget om ca 27 Mm3/år motsvarar ca 2 % av medel-
vattentillgången i Vättern. Om man antar att tillrinningen till Vättern är 0 under ett torrår 
motsvarar uttaget 27 Mm3 en avsänkning av Vätterns nivå om 27/1900 = 0,014 m eller 1,4 
cm. Det ska sättas i relation till att Vättern har ett medelvattendjup på 40 m. Betraktelsen visar 
att uttagets påverkan på Vättern kan betraktas som mycket begränsad.) 

6. Leverans av dricksvatten från Vättern till kommunerna 
Vattenintag 
Intagssystemet i norra Vättern ska säkerställa att vattenleveranserna kan ske under alla olika 
förutsättningar. Utredning av placering för de tre intagspunkterna pågår. En viktig parameter 
för kvalitén är temperaturen, vilken är stabilt låg på lite djupare områden. Intagen kommer att 
eftersträvas att placeras under 50 meter med anledning av detta. Det förkommer även en så 
kallad Kelvinvåg i Vättern på grund av den långsmala strukturen på sjön. Den innebär att det 
ytliga varmare och grumligare vattnet flyttas runt på ett speciellt sätt vid vissa blåsiga 
förhållanden. Den har varit känd men föga utredd. Utredningen har genom olika mätningar 
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lyckats fånga ett sådant tillfälle och därför går det nu att minska effekterna av Kelvinvågen. 
Intagsdelen till bergtunneln hamnar i strandkanten och här kommer miljöpåverkan att påverka 
utformning och anslutning vilket kommer att klarläggas mer vid tillståndsprövningen. 

Bergtunnel 
Med en bergtunnel för vattnet uppnås många fördelar. 
Topografiskt ligger Vättern så högt att vattnet kan föras 
med självtryck till slättområdena norr om höjdryggen som 
ligger strax norr om Vättern. Genom att tunneln går under 
höjdryggen efter Vättern så blir pumpkostnaderna 
betydligt lägre än om ledningarna skulle dras över. Det 
gör att även om en tunnel kostar mer än ledningar att 
anlägga så lönar sig investeringen långsiktigt. Risken för 
leveransavbrott längs sträckningen minimeras också. 

En bergtunnel, ca 36 kilometer lång, där trycknivån i 
tunneln bestämd av Vätterns vattennivå utförs med en 
diameter på tunneln om minst 3,5 meter. En bergtäckning 
om ca 20 meter eftersträvas. 

Genomförda utredningar visar att det är möjligt ur 
bergbyggnadssynpunkt att utföra en tunnel från 
Hargemarken i söder till Håkamo i norr. 

Framtaget material visar inte på något som byggtekniskt 
hindrar att göra en bergtunnel. De berggeologiska och 
hydrogeologiska förutsättningarna bedöms vara goda. Sträckan passerar dock några 
svaghetszoner. Det gäller främst svaghetszonen vid Åmmeberg och vid södra delen av 
Tisaren. Vid dessa behöver tunneln säkras med förstärkningsåtgärder. 

 

 

Kostnaderna är likvärdiga för konventionell tunneldrivning och drivning med 
tunnelborrmaskin (TBM). Ur livslängd och underhållsperspektiv bedöms en TBM tunnel vara 
mer fördelaktig på grund av den skonsammare drivningen och det cirkulära tvärsnittet. Även 
ur miljösynpunkt bedöms TBM-borrning att föredra. Arbetstunnlar och monteringshallar och 
eventuellt även delar av huvudtunneln behöver dock drivas konventionellt. Tunneln byggs i 
vinklar för att kunna möjliggöra tömning av en sektion vid behov. 

Bergtunneln 
granit/gnejs metavulkanit 

Tisaren 

Svaghetszoner 
streckade linjer 
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Vattenverk 
Ett nytt vattenverk planeras vid tunnelmynningen, som ligger vid Håkamo utanför Hallsberg, 
för produktion och distribution av dricksvatten till de deltagande kommunerna i projektet. 
Beroende på val av reningsprocess kan vattenverket placeras inne i eller utanför berget. En 
separat utredning kring val av processteknik och systemutformning pågår som ska ta höjd för 
framtid aspekter på vad forskningen idag ser som kommande frågeställningar på 
dricksvattenkvalitet. En stor utmaning är de kemiska riskerna som vi vet mindre om i ett 
framtida perspektiv. Därmed är det än viktigare att börja med ett så bra råvatten som möjligt 
där Vättern är den ojämförligt bästa råvattenkällan.  

Ledningar 
Planering för det gemensamma ledningsstråket upp 
genom kommunerna har gjorts utifrån respektive 
kommuns översiktsplanering. Vissa knutpunkter har låsts 
upp och vissa passager har studerats i detalj för att nå en 
optimal sträckning utifrån flera aspekter. Det är planerat 
för ett ledningsrättsområde om 30 meters bredd vilket ska 
ge möjlighet till separering av ledningarna för att klara 
eventuella driftavbrott. Kopplingsstationer kommer att 
anläggas med jämna mellanrum för att bibehålla 
kapaciteten i systemet om någon av de tre ledningarna 
måste tas ur drift. Anslutning till respektive kommun 
kommer att ske vid en leveransstation där mätning och en 
sista finjustering av vattnet för tryck och kvalité kommer 
att göras. 

7. Anläggningar för reservvattenförsörjning 
Reservvattenförsörjning kan behövas vid störningar i den ordinarie vattenförsörjningen från 
Håkamo vattenverk, men även behövas i samband med mer omfattande underhålls- och 
reparationsinsatser i systemen, exempelvis i bergtunneln.  

Skråmsta vattenverk med råvattentäkt och anslutande åsar kan anpassas för att vara reserv-
vattenverk för Örebro (inklusive Lekeberg) och eventuellt även för Hallsberg och Kumla. 
Blacksta vattenverk kan också behöva behållas. För båda vattenverken – Skråmsta och 
Blacksta – krävs att brunnar och anslutningsledningar från åstäkterna samt efterföljande 
processanläggningar hålls färdiga att driftsättas med kort varsel. Laxå kan ingå i ovan 
beskrivna reservvattenförsörjningsplan via överföringsledningen från Hallsberg. Ett alternativ 
är att befintligt vattenverk i Laxå bibehålls som reservattentverk.  

För Askersund kan vattenverket i Harge (råvatten från Vättern) utgöra reservvattenverk för 
Askersunds kommuns distributionsnät vid tex behov av omfattande underhålls- och 
reparationsarbeten i det nya vattenverket eller i bergtunneln. 

För Lindesbergs och Noras vattenförsörjning skulle vattenverket vid Rya kunna användas som 
reservvattenverk. 
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Närmare utredningar får visa den exakta utformningen av reservvattenförsörjningen för 
deltagande kommuner. 

8. Gemensamt kommunalt bolag 
Ända sedan början av Vätternvattenprojektet har det funnits med att det ska bildas ett 
kommungemensamt bolag.  

I slutet av 2015 beslutade styrgruppen i projektet att underlag till att bilda ett gemensamt 
bolag skulle tas fram. En grupp - ”bolagsgruppen” - bestående av ekonomichefer och 
arbetsgruppen samt samordnare från Länsstyrelsen har sedan arbetat fram handlingar och 
beslutsförslag. Gruppen har utgått från material från Sydvatten AB.  

Styrgruppen tog den 4:e april 2017 beslut om att handlingar om bolagsbildning ska skickas ut 
till deltagande kommuner under april 2017. Det här informations-underlaget är en del av det. 
Frågan om att bli delägare i bolaget Vätternvatten AB prövas politiskt under 2017 i resp. 
kommun. Målsättningen är ett bolag är på plats i början av 2018. 

Bolaget föreslås få en styrelse med bred representation där varje kommun har ledamot 
alternativt suppleant.  

Bolaget föreslås ha en bemanning med två tjänstemannaplatser: VD och projektchef. 
Ytterligare projektledning, sakkunskap och projektadministration tillsätts efterhand när det är 
aktuellt och vid behov. 

Produktionstiden för projektet uppskattas till ca tio år från bolagsbildandet, se bilaga med 
tidsplan.  

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre faser.  
• Fas 1 tillståndsprövning och projektering,  
• Fas 2 byggande av anläggningar 
• Fas 3 drift 

Nedan under avsnitten Kostnader och Finansiering beskrivs kostnaderna och de ekonomiska 
förutsättningarna för bolagets verksamhet. 

9. Kostnader 
Fas 1 Tillståndsprövning och projektering (2018-2023) 

Tillståndsprövning 
Fas 1 omfattar att ta fram tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning, tekniska 
beskrivningar, markåtkomst/ledningsrätter, samråd samt processen med Mark- och 
miljödomstolen. Med ledning av prövningsprocessens omfattning i tidigare större projekt kan 
kostnaderna för processen bedömas uppgå till ca 1,5 % av totala anläggningskostnaden 
beräknad till 3 631 Mkr i jan 2017 års kostnadsläge. 

Preliminär kostnad för tillståndsprövning:  54 Mkr 
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Projektering 
I denna del ingår uppdatering av systemhandlingen, framtagande av principförslag, samt 
lednings- och tunnelprojektering. Detta bedöms inrymmas inom 5 % av anläggningskostnaden 
för de delarna. Projektering av vattenverket bedöms inrymmas inom 12 % av 
anläggningskostnaden för vattenverk då det är mer omfattande delar inom olika 
teknikområden. 

• Ledningsprojektering och intag (5 % av 1 273 Mkr)  64 Mkr 
Omfattar även ytterligare utredningar av korsningspunkter  
av vattendrag och trafikanordningar samt arkeologi m,m,   
   

• Tunnelprojektering (5 % av 1480 Mkr)   74 Mkr 
Omfattar även vidare utredningar om bergmassor,  
arbetstunnlars utformning m.m. 

  

• Projektering vattenverk mm (12 % av 878 Mkr)  105 Mkr 
Omfattar även utredning om t.ex säkerhet,  
kommunikation, automation och styrsystem   

Preliminär kostnad för projektering summa:  243 Mkr 

Summering 
Totalt preliminär kostnad för Fas 1:   297 Mkr 

Därutöver tillkommer kostnader för den löpande driften av bolaget såsom personalkostnader 
och eventuella kostnader för lokaler. Dessa uppskattas till ca 4 mkr under det första året av 
Fas 1 och till ca 5 mkr under det andra året av Fas 1.  

Fas 2 Byggande (2023-2027) 
Den totala kostnadsbudgeten för fas 2 beräknas till 3,6 miljarder kr.  

Kostnaden fördelar sig på ca 1 270 miljoner kr på intagssystem, ledningar och 
leveransstationer och ca 1 480 miljoner kr på tunnelbygget samt ca 880 miljoner kr på 
vattenverk. Kostnaderna är kalkylmässigt beräknade och eventuell marknadspåverkan ligger 
utanför kalkylen. De kalkylerade kostnaderna för de olika delarna beskrivs närmare nedan. 

Intagspunkter, intagsledningar, anslutning till bergtunnel med pumpsteg och silning 
Kostnad: ca 145 Mkr  
Tre separata intagspunkter planeras i Vättern på vattendjupen 69, 71 respektive 42 m.  
De tre intagsledningarna till intagen från land blir 2060 m, 2221 m respektive 746 m långa.  
Preliminärt föreslås intagsledningarna anslutas till bergtunneln vid Hargemarken genom 
utförande av styrd borrning i berg för tre ledningar ut i Vättern. Borrningen förutsätts kunna 
utföras inifrån bergtunneln och ut i Vättern ut till ett vattendjup om ca 6 m. Berget stupar 
enligt den hydrografiska undersökningen brant ut i Vättern från stranden och erforderlig längd 
för den styrda borrningen har bedömts till ca 50 m per hål. För att kompensera för 
vattenståndsvariationerna i Vättern och tryckförlusterna i intag föreslås ett pumpsteg före 
trumsil innan inlopp i tunneln. 
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Bergtunneln.  
Kostnad: ca 1 480 kr 
Bergtunneln från Vättern till Håkamo vid Hallsberg har kostnadsberäknats för tre olika 
utföranden, tunnelborrning (TBM) med 3,5 resp 4m diameter och konventionell 
tunneldrivning med borrning och sprängning. Kostnaderna varierar men upptagen kostnad 
avser det dyrare alternativet.  

Vattenverk.  
Kostnad: ca 880 Mkr 
Anläggningskostnaden för ett vattenverk vid tunnelmynningen i Håkamo uppskattats till 880 
Mkr. Den pågående verksutredningen har preliminärt en kostnadsbild för tre alt fyra olika 
systemtankar för processen vid vattenverket. Vilken lösning som kommer att förordas återstår 
att se men ett antal olika aspekter behöver bedömas innan en slutlig lösning är framme. Inte 
minst hur högt vi ska ställa kravspecifikationen inför ett perspektiv på 50 -70 år. 

Renvattenledningar och leveransstationer 
Kostnad: ca 1 125 Mkr. 
Total sträcka är ca 100 km för huvudvattenledningar. Vid respektive kommuns 
förbindelsepunkt anläggs leveransstationer som avses ingå i den regionala anläggningen. Det 
är planerat sju stationer: en för Askersund, Laxå, Hallsberg, Kumla, Nora, Lindesberg samt 
Örebro/Lekeberg. 

Kostnaderna för ledningsstråken har ökat under projektets gång främst med anledning av 
ändrade förutsättningar för schakter enligt föreskriften Mark AMA. Krav på ändrade 
släntlutningar innebär att större volymer material behöver schaktas och medför därför ökade 
kostnader. 

Därutöver tillkommer, liksom vid Fas 1, kostnader för den löpande driften av bolaget såsom 
personalkostnader och eventuella kostnader för lokaler. 

Fas 3 Drift (f.o.m. 2027) 
Kostnaderna under Fas 3 utgörs av kapital-,drifts- och underhållskostnader. I 
kapitalkostnaderna ingår avskrivningar och borgensavgift. Avskrivningstiden för tunneln är 
100 år, för ledningar och byggnader 50 år och för maskinell- och rörteknisk utrustning, el 
automatik, styr-regler 15 år. I tabell 1 nedan redovisas årskostnaden för kalkyräntorna 4 
respektive 2 % ränta utifrån kostnadsnivå 2016 på kostnad 3 631 Mkr.  

Tabell 1. Sammanställning av beräknade årskostnader, kostnadsnivå 2016-11. 
 Årskostnad 

Ränta %  
 

Kapital 
Mkr/år 

Drift och underhåll  
Mkr/år 

Summa 
Mkr 

4 173,7 30 203,7 

2 118,9 30 148,9 

Sida 444 of 579



Handling 1. 

12 (13) 
 

Vattenpriser 
De beräknade årskostnaderna har slagits ut, dels på 2008 års vattenproduktion dels på 
prognosårets 2050 för att beräkna genomsnittligt vattenpris. Det beräknade vattenpriset 
framgår av tabellen nedan. 

Tabell 2. Genomsnittligt vattenpris utslaget, dels på 2008 års vattenproduktion dels på 2050 
års vattenproduktion. 

Vattenpris 

4 % Kalkylränta 2 % Kalkylränta 

2008 2050 2008 2050 

10,7 kr/m3 7,4 kr/m3 7,8 kr/m3 5,4 kr/m3 

10. Finansiering 

Fas 1 Tillståndsprövning och projektering 
Utgifterna för tillståndsprövning och projektering (vilka bedöms uppgå till 297 mkr) 
finansieras genom att bolaget upptar lån mot borgen som ställs ut av kommunerna med 
fördelning utifrån kommunernas folkmängd per den 1 november 2016. Dessa utgifter, liksom 
de årliga borgensavgifterna till kommunerna, aktiveras och kostnadsförs inte förrän 
inledningen av Fas 3 förutsatt att projektet fullföljs.  

Kostnaderna för den löpande driften av bolaget såsom personalkostnader och eventuella 
kostnader för lokaler faktureras kommunerna med fördelning utifrån kommunernas 
folkmängd för det föregående kalenderåret.   

Fas 2 Byggande  
Utgifterna för byggnationen finansieras genom att bolaget upptar lån mot borgen som ställs ut 
av kommunerna med fördelning utifrån kommunernas folkmängd per den 1 november 2016. 
Beslut om borgen fattas av respektive kommun i samband med igångsättningsbeslut efter det 
att Fas 1 har avslutats. Dessa utgifter, liksom de årliga borgensavgifterna till kommunerna, 
aktiveras och kostnadsförs inte förrän inledningen av Fas 3. 

Kostnaderna för den löpande driften av bolaget såsom personalkostnader och eventuella 
kostnader för lokaler faktureras kommunerna med fördelning utifrån kommunernas 
folkmängd för det föregående kalenderåret.   

Fas 3 Drift 
Bolagets fasta kostnader fördelas mellan och ersätts av kommunerna utifrån deras folkmängd 
för det föregående kalenderåret. Fördelning efter befolkning är alltså grundprincipen. 
Jämkning sker dock för att utjämna skillnader mellan det pris som kommunerna får betala för 
faktisk levererad mängd vatten pga. att befolkning och anslutningsgrad varierar. (Anslutna till 
VA ska betala notan i respektive kommun enligt taxa).  
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Principen för jämkning är att ”Ingen ska betala mer än den näst dyraste och ingen mindre än 
den näst billigaste”. Detta beräknas på så sätt att de fasta kostnaderna fördelas efter 
folkmängd som för varje kommun sedan jämförs med förbrukningen (dvs. faktisk levererad 
mängd vatten från bolaget) som då ger ett m3-pris. Det priset jämförs mellan kommunerna och 
där justeras dyraste respektive billigaste till de näst dyraste respektive näst billigaste priset. 

Rörliga kostnader som varierar med vattenproduktionen på marginalen i form av kostnader 
för el och kemikalier fördelas och ersätts av kommunerna efter faktisk levererad vattenmängd. 

Resultaten av jämkningen visat att Lekeberg i nuläget framförallt är aktuell att påverkas av 
jämkningsmodellen. Skälet är att anslutningsgraden är lägre i Lekeberg jämfört med övriga 
kommuner. En omräkning görs dock årligen, så skulle en ny kommun hamna i Lekebergs läge 
så skulle den kommunen då framförallt påverkas av jämkningen. Jämkningen innebär utifrån 
dagens siffror en ökad kostnad om maximalt ca 60 öre/m3 för alla kommuner förutom för 
Lekeberg som får en sänkt kostnad med ca 8 kr. 

I tabellerna nedan visas en beräkning utifrån ovanstående som ger ett m3-pris på den 
förbrukning man har uppmätt. Det m3-priset jämförs mellan kommunerna och där tillämpas 
sedan jämkningen. Tabellerna visas utan och med jämkning för nuvarande befolkning (1 nov 
2016) och nuvarande förbrukning. 

Tabell 3a. Fördelning av kostnad utan jämkning. 
Kommun Befolkning Andel % Mkr/år Utslaget per m³ 
Örebro  146 208 60,4 119,4 9,4 
Kumla  21 290 8,8 17,4 10,2 
Hallsberg  15 637 6,5 12,8 10,7 
Nora  10 646 4,4 8,7 10,9 
Lindesberg  23 621 9,8 19,4 12,1 
Laxå  5 699 2,4 4,7 9,4 
Lekeberg  7 616 3,1 6,1 20,3 
Askersund  11 245 4,6 9,1 10,1 

Summa  241 962 100 197,7 10,4 kr/m3 
     

Tabell 3b. Fördelning av kostnad med jämkning. 
Kommun Jämk. Befol.  Andel % Mkr/år Utslaget per m³ 
Örebro  146 208 60,4 119,4 9,4 
Kumla  22 397 9,2 18,3  10,8 
Hallsberg  16 400 6,8 13,4  11,2 
Nora  11 137 4,6 9,1  11,4 
Lindesberg  23 621 9,8 19,4 12,1 
Laxå  5 699 2,4 4,7 9,4 
Lekeberg  4 597 1,9 3,7 12,1 
Askersund  11 749 4,9 9,6  10,7 
Summa  241 808 100 197,7 10,4 kr/m3 
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AT1:a

AT2:a

AT3:a

AT4:a

AT5:a

5 km

0 km

35 km

30 km

25 km

20 km

15 km

10 km

VÄTTERNVATTEN

SKALA: 1:150 000

REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING FRÅN VÄTTERN 

PRINCIPSKISS TUNNELSTRÄCKNING

±

Förklaring

!( Arbetstunnlar

Laxå_förbindelsepunkt_ledning

Preliminär tunnelsträckning

Undersökningstillstånd

Naturreservat

Riksintresse rörligt friluftsliv

Bearbetningskoncessioner

XW Värdefulla ämnen & material

Nationalpark

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Kulturreservat

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse värdefulla ämnen

Riksintresse skyddade vattendrag

Djur och växtskyddsområden

BILAGA 2.1

PW / 2017-03-28

PLANERAT NYTT
VATTENVERK VID
HÅKAMO

till aktieägaravtal

0 5 102,5 KM

FÖRBINDELSEPUNKT
LAXÅ

FÖRBINDELSEPUNKT
ASKERSUND

FÖRBINDELSEPUNKT
HALLSBERG
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BILAGA 2.2

PW / 2017-03-28

PLANERAT NYTT
VATTENVERK VID
HÅKAMO

till aktieägaravtal

0 5 102,5 KM

FÖRBINDELSEPUNKT
NORA

FÖRBINDELSEPUNKT
HALLSBERG

FÖRBINDELSEPUNKT
KUMLA

FÖRBINDELSEPUNKT
ÖREBRO/LEKEBERG*

BEF. VATTENVERK 
VID SKRÅMSTA

FÖRBINDELSEPUNKT
LINDESBERG

          LEDNINGSSTRÅK HUVUDALTERNATIV

BEF. VATTENVERK 
VID BLACKSTA

MOT LAXÅ

*Kostnader för ledningar till Lekeberg regleras
  mellan Bolaget och Örebro resp Lekebergs kommun. Sida 449 of 579
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1. Avtalsslutande kommuner
Detta aktieägaravtal (nedan benämnt ”Aktieägaravtalet”) är träffat mellan:

 Askersunds kommun, org. nr. 212000-1983
 Hallsberg kommun, org. nr. 212000-1926
 Kumla kommun, org. nr. 212000-1975
 Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202 (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. 

nr.212000-1918)
 Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981
 Lindesbergs kommun, org. nr. 212000-2015
 Nora kommun, org. nr. 212000-2007 och 
 Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org. nr. 

212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Askersunds, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekebergs, Lindesbergs, Nora och Örebro kommun benämns nedan var för sig för ”Kommun” 
och tillsammans för ”Kommunerna”.

2. Samarbetsform 
Samarbetet ska ske genom Vätternvatten AB, org. nr. [infoga org. nr], nedan benämnt 
”Bolaget”. 

För Bolaget ska bifogade bolagsordning gälla, se bilaga 1, med de tillägg eller ändringar som 
godkänns av bolagsstämman i Bolaget genom enhälligt beslut. 

3. Bolagets verksamhet
Bolaget har som ändamål att projektera, uppföra och underhålla 
vattenförsörjningsanläggningar, nedan benämnda ”Anläggningarna”, och därefter producera 
och distribuera vatten till Kommunerna. Anläggningarna ska bestå̊ dels av 
produktionsanläggningar och dels av lämpliga tunnelsystem och ledningar för rå- och 
dricksvatten fram till förbindelsepunkterna för respektive Kommun. En principskiss över 
Anläggningarna med förbindelsepunkter framgår av bilaga 2. Verksamheten i Bolaget ska 
genomföras i tre faser enligt nedan.

Fas 1, tillståndsprövning och projektering
Bolaget ska i ett första inledande och förberedande steg genomföra en tillståndsprövning och 
projektering för uppförande av Anläggningarna, nedan kallad ”Fas 1”. En preliminär tidplan 
med angivande av huvudsakliga åtgärder under Fas 1 och preliminär investerings- och 
kostnadsbudget framgår av bilaga 3. De åtgärder som ingår i Fas 1 utgörs av D – J i 
systemhandlingen/huvudtidplanen sist i bilaga 3, dvs. till och med momentet 
”detaljprojektering”.
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Fas 2, byggande
Bolaget ska i ett andra steg upphandla och bygga Anläggningarna, nedan kallad ”Fas 2”. Fas 2 
ska genomföras först efter det att kommunfullmäktige i Kommunerna har godkänt detta, nedan 
kallat ”Igångsättningsbeslutet”. Till grund för Igångsättningsbeslutet ska ligga en budget med 
investeringskalkyl och annat erforderligt underlag, som redovisas för Kommunerna liksom en 
detaljerad beskrivning av hur vattenförsörjningen ska ske och på vilka villkor under Fas 3. 
Sådana Kommuner som inte har fattat Igångsättningsbeslut inom ett år från det att den första 
av Kommunerna har fattat Igångsättningsbeslut efter att Fas 1 har slutförts ska anses ha begärt 
utträde ur Bolaget enligt punkt 15 nedan.

Fas 3, drift 
Bolaget ska i ett tredje steg äga och driva Anläggningarna och mot ersättning förse 
Kommunerna (Laxå Vatten AB såvitt avser Laxå kommun) med vatten från Anläggningarna, 
nedan kallad ”Fas 3”. Detta ska ske utifrån följande principer:

 Kommunerna svarar själva för den lokala distributionen från förbindelsepunkt till 
respektive Kommun, se principskissen i bilaga 2. 

 Bolaget ska ha möjlighet att sälja vatten till andra kommuner, kommunalförbund eller 
kommunala företag än Kommunerna om detta inte är till nackdel för Bolaget eller 
Kommunerna. 

 Bolaget ska kunna förvärva och driva Kommunernas vatten- och avloppsanläggningar 
om den aktuella Kommunen och Bolaget har intresse av det. Varje sådan affär ska 
regleras i ett särskilt avtal som bygger på att aktuell Kommun svarar för samtliga 
kostnader som avser dessa anläggningar.

 Bolaget ska kunna erbjuda Kommunerna tjänster i övrigt inom VA- verksamheten.
 Bolaget ska verka för solidarisk samverkan mellan Kommunerna i syfte att uppnå en 

rationell och långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser, vilket bör beaktas 
av Kommunerna vid investeringar i deras egna anläggningar. 

 Bolagets verksamhet ska präglas av affärsmässighet. Mellan Bolaget och Kommunerna 
ska självkostnadsprincipen tillämpas med de avkastningskrav på Bolagets eget kapital 
som Kommunerna gemensamt beslutar för varje år. Om inte annat beslutas gemensamt 
av Kommunerna ska avkastningskravet motsvara 5 % av Bolagets eget kapital från och 
med inledningen av Fas 3. 

 Kommunernas procentuella andelstal i Anläggningarnas kapacitet ska bestämmas i 
förhållande till Kommunernas folkmängd per den första november föregående 
kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik. Bolagets fasta kostnader ska 
fördelas mellan och ersättas av Kommunerna efter dessa andelstal med tre decimaler. 
För att utjämna skillnader i det pris som Kommunerna därmed får betala för levererad 
mängd vatten från Bolaget (m3-pris) (beroende på t.ex. olika anslutningsgrad hos 
Kommunerna) ska jämkning göras årligen enligt följande: för den Kommun som får 
högst m3-pris ska den del av den fasta kostnaden som ska ersättas av den Kommunen 
reduceras och täckas av övriga Kommuner efter deras andelstal i sådan utsträckning att 
m3-priset för den aktuella Kommunen motsvarar det som den Kommun som får näst 
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högst m3-pris; och för den Kommun som får lägst m3-pris ska den del av den fasta 
kostnaden som ska ersättas av den Kommunen ökas och tillkomma övriga Kommuner 
efter deras andelstal i sådan utsträckning att m3-priset för den aktuella Kommunen 
motsvarar det som den Kommun som får näst lägst m3-pris.  Rörliga kostnader, dvs. 
kostnader som varierar med vattenproduktionen på marginalen i form av kostnader för 
el och kemikalier, ska fördelas efter levererad vattenmängd. Den ersättning Bolaget 
erhåller av Kommunerna för del i Anläggningarnas kapacitet och för vattenleverans ska 
sammantaget motsvara Bolagets självkostnader samt beslutade avkastningskrav på 
Bolagets eget kapital och moms. 

 Bolagets vattenleveranser till Kommunerna ska ske på platser som är lämpliga i 
förhållande till Bolagets ledningsnät och det lokala nätets utformning, varvid en 
totalekonomisk lösning eftersträvas. Tekniska krav i övrigt och andra föreskrifter för 
Bolagets leveranser fastställs av Bolaget med tekniska samrådsorganets utlåtande som 
underlag. 

 Kommunerna är skyldiga att godta vattenleverans oavsett i vilken av de regionala 
anläggningarna vattnet produceras. 

 Kommun får inte utan Bolagets godkännande distribuera vatten från Bolaget till 
mottagare utanför kommungränsen. 

En närmare redogörelse för driften under Fas 3 ska redovisas för Kommunerna i samband med 
Igångssättningsbeslutet. 

4. Bolagets delägare
Endast kommuner eller av kommuner helägda aktiebolag kan vara delägare i Bolaget. I sådana 
fall då ett av kommun helägt aktiebolag är delägare i Bolaget ska dess ägarkommun vara 
solidariskt ansvarig tillsammans med delägaren för förpliktelserna enligt detta Aktieägaravtal.  

5. Aktiekapitalet och dess fördelning 
Aktiekapitalet utgör 12 000 000 kronor med följande procentuella fördelning mellan 
Aktieägarna efter folkmängden i deras respektive Kommuner den 1 november 2016.

Askersunds kommun 4,65 %

Hallsberg kommun 6,46 %

Kumla kommun 8,80 %

Laxå Vatten AB 2,36 %

Lekeberg kommun 3,15 %

Lindesberg kommun 9,76 %

Nora kommun 4,40 %

Örebro Rådhus AB 60,43 %

100 %
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Andelarna i aktiekapitalet ska omfördelas vart tionde år från och med den dag då detta 
Aktieägaravtal ingås om relationerna mellan Kommunernas folkmängd motiverar detta. 

Aktieägarna är skyldiga att medverka till sådan omfördelning av aktiekapitalet som följer vid 
tillämpning av bestämmelserna i punkt 8 om upptagande av ny delägarkommun. 

Aktie ska vid omfördelningen enligt ovan överlåtas till kvotvärdet (dvs. aktiens motsvarande 
andel av aktiekapitalet). 

Vid ökning av aktiekapitalet ska Aktieägarna delta i proportion till sina andelar av 
aktiekapitalet. Vid upptagande av ny delägarkommun enligt punkt 8 kan bestämmas att 
emission ska riktas till sådan ny delägare. 

6. Förbud mot överlåtelse av aktie 
Aktie får inte överlåtas annat än i samband med omfördelning enligt punkt 5 andra stycket ovan, 
i samband med upptagande av ny delägarkommun enligt punkt 8, eller utträde enligt punkt 15 
nedan. Kommunerna har dock rätt att överlåta sina aktier till ett aktiebolag i vilket Kommunen 
(direkt eller indirekt) äger samtliga aktier förutsatt att den aktuella Kommunen kvarstår som 
solidariskt ansvarig tillsammans med köparen för förpliktelserna enligt detta Aktieägaravtal. 
Aktieägare som är av Kommuner helägda aktiebolag har också rätt att överlåta sina aktier till 
den av Kommunerna som äger (direkt eller indirekt) samtliga aktier i Aktieägaren. I sådana fall 
inträder köparen som part i detta Aktieägaravtal istället för säljaren och parterna åtar sig att inte 
begära inlösen enligt hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning.

7. Finansiering
Allmänt
Bolagets utgifter ska finansieras av Kommunerna. De utgifter som aktiveras ska finansieras 
med lån (se under rubriken ”Lån” nedan). De utgifter som inte aktiveras ska finansieras genom 
att Kommunerna faktureras för sin del (se under rubriken ”Övrig finansiering” nedan).

Lån
Kommunerna åtar sig att medverka till Bolagets lånefinansiering. Åtagandet fördelas mellan 
Kommunerna i förhållande till Kommunernas andel i aktiekapitalet, dvs. proportionellt i 
förhållande till respektive Kommuns ägande (direkta ägande eller indirekta ägande via helägt 
bolag) i Bolaget.

Finansiering kan ske genom antingen upptagande av lån från Kommunerna eller genom extern 
upplåning med borgen från Kommunerna. Bolaget ska upprätta en finanspolicy och inför varje 
styrelsemöte ska en uppföljning mot finanspolicyn samt finansieringsplan behandlas.

Bolaget ska betala en årlig marknadsmässig borgensavgift för ställd borgen till Kommunerna. 
Vid lån från Kommunerna utgår ett räntetillägg motsvarande borgensavgiften.

Kommunerna har, i samband med att detta Aktieägaravtal godkändes, beslutat om borgen för 
Bolagets låneförpliktelser om sammanlagt 297 mkr för att finansiera Fas 1.
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Beslut om att begära utökad borgensram/låneram från Kommunerna ska fattas av 
bolagsstämman. Inför bolagsstämman ska styrelsen ta fram ett förslag på finansieringsplan. Ett 
sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna, dvs. kvalificerad majoritet. Aktieägarna förbinder sig att tillse att Kommunerna 
bifaller en sådan begäran av bolagsstämman och ansvarar för att nödvändiga åtgärder omgående 
vidtas. 

Bolaget ska ge Aktieägarna underlag för budgetarbete och ekonomisk långtidsplanering.

Övrig finansiering 
Av punkt 3 ovan under rubriken ”Fas 3, drift” framgår hur Bolagets kostnader ska fördelas 
under Fas 3. Samma princip ska gälla för fördelning av Bolagets utgifter under Fas 1 och Fas 
2, som inte aktiveras, dvs. Bolaget ska ha rätt att fakturera Kommunerna (Laxå Vatten AB såvitt 
avser Laxå kommun) för utgifterna proportionellt i förhållande till respektive Kommuns 
relativa andelstal beräknat utifrån Kommunernas folkmängd per den första november 
föregående kalenderår enligt Statistiska Centralbyråns statistik (utan sådan jämkning som 
beskrivs i punkt 3 ovan) samt beslutade avkastningskrav på Bolagets eget kapital och moms. I 
bilaga 3 under rubrik ”Drift” finns en preliminär kostnadsbudget för driften under Fas 1. 

8. Villkor för nytillträdande kommuner 
Aktieägarna ska verka för och i god anda diskutera förutsättningarna för upptagande av ny 
delägarkommun i Bolaget om detta är till fördel för Kommunerna och Bolaget. Upptagande av 
ny delägarkommun i Bolaget kräver godkännande av kommunfullmäktige i Kommunerna och 
enhälligt beslut på bolagsstämman. Vid sådant beslut ska villkoren för tillträdet bestämmas, 
däribland följande; 

1. vilka nödvändiga följdändringar som ska göras i detta Aktieägaravtal och i 
bolagsordningen till följd av att den nya delägarkommunen inträder som part i 
Aktieägaravtalet och delägare i Bolaget, 

2. på vilket sätt och på vilka villkor (inklusive pris på aktie) som den nya delägarkommunen 
ska antingen förvärva aktier från övriga Aktieägare eller teckna nya aktier i Bolaget vid 
en riktad nyemission för att åstadkomma fördelningsprincipen i punkt 5 ovan och för att 
finansiera och täcka kostnaderna för tillkommande anläggningar och andra åtgärder som 
uppkommer för att bereda och genomföra en anslutning till systemet,

3. på vilket sätt som den nya delägarkommunen ska finansiera och täcka ökade kostnader 
för att genomföra driften av det utökade systemet,  

4. att den nya delägarkommunen ska medverka till Bolagets befintliga finansiering genom 
lån eller borgen till Bolaget enligt punkt 7 och enligt fördelningsprincipen i punkt 5, och

5.  i vilken utsträckning den nya delägarkommunen ska ha rätt att tillsätta styrelseledamöter 
och/eller suppleanter i styrelsen.  
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9. Styrelse
Bolagets styrelse ska tills vidare bestå av 7 ledamöter och 4 suppleanter, som nomineras 
enligt följande: 

Ledamöter Suppleanter
Askersunds kommun 1

Hallsberg kommun 1

Kumla kommun 1

Laxå kommun 1

Lekeberg kommun 1

Lindesberg kommun 1 1

Nora kommun 1

Örebro kommun 2 1

Totalt 7 4

Kommunerna garanteras därigenom representation genom minst en ledamot eller suppleant. 

En suppleant utsedd av en Kommun kan inte träda in istället för en styrelseledamot som utsetts 
av en annan Kommun. Laxås suppleant kan dock inträda för Lekebergs styrelseledamot och 
Askersunds suppleant kan inträda för Kumlas styrelseledamot. Suppleant ska kallas till 
styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har närvaro- och yttranderätt vid 
styrelsens sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och 
lojalitetsplikt som ledamot.

Styrelsen ska på kallelse av ordföranden sammanträda minst en gång per räkenskapsår och i 
övrigt när styrelseledamot så påkallar. Kallelse till styrelsesammanträde med angivande av plats 
och dagordning ska skickas till samtliga ledamöter och suppleanter minst en vecka före 
styrelsemötet såvida inte ärendets brådskande natur påkallar kortare tid. 

För det fall inte annat beslutas av ordföranden eller en styrelseledamot så begär kan 
styrelsemötena hållas per capsulam varvid samtliga styrelseledamöter ska underteckna 
protokollet.

Aktieägarna ska tillse att de styrelseledamöter och suppleanter som utsetts ska åta sig uppdraget 
utan ersättning såvida inte bolagsstämman genom beslut som fattas med minst två tredjedelar 
av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet) beslutar om att arvode ska utgå.

Ordföranden utses av styrelsen. Ordföranden ska inte ha utslagsröst vid lika röstetal.

Bolagets firma ska, utöver av styrelsen, tecknas i förening av ordföranden och två av de 
ledamöter som utsetts av de två största Kommunerna samt i förening av ordföranden och VD. 

Styrelsen utser Bolagets VD. Vid rekryteringen av VD ska styrelsen utse en rekryteringsgrupp 
som ska ansvara för att genomföra rekryteringsprocessen och ta fram en huvudkandidat och 
förslag på anställningsvillkor. Ordföranden (eller den ordföranden utser) presenterar därefter 
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rekryteringsgruppens förslag för styrelsen för beslut. Samtliga Aktieägare ska ges möjlighet att 
ingå i rekryteringsgruppen genom en representant vardera. 

10. Revisorer 
För granskning av Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor. Var och en av de två 
största Kommunerna utser en lekmannarevisor. 

Lekmannarevisorernas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls året 
efter kommunalval.

Kommunernas revisorer äger rätt att om de så önskar få insyn i Bolagets räkenskapshandlingar. 

11. Ägardirektiv, ägarsamråd och ägardialog 
Ägardirektiv
De ägardirektiv som fastställs för Bolaget reglerar hur Bolaget ska styras, utvecklas och ger 
övergripande strategiska riktlinjer till Bolagets ledning, i enlighet med Kommunernas mål och 
syften och med utgångspunkt från detta Aktieägaravtal.

Ägardirektiven ska beslutas av respektive Kommuns fullmäktige och antas av bolagstämman 
för Bolaget. Ägardirektiv som kommunfullmäktige i samtliga Kommuner gemensamt har 
beslutat för Bolaget blir automatiskt bindande för Bolaget, dvs. utan att bolagsstämman behöver 
bekräfta besluten. För att övriga ägardirektiv ska vara bindande för Bolaget ska ett beslut på 
bolagsstämman att anta ägardirektivet ha biträtts av med minst två tredjedelar av de avgivna 
rösterna, dvs. kvalificerad majoritet.

Ägarsamråd
Ägarsamrådet är ett beredande organ som har till syfte att samråda i ägarfrågor och ska bestå 
av representanter från respektive Kommun med mandat att företräda Kommunen i strategiskt 
viktiga frågor. 

Medlemmar ur Bolagets styrelse bör inte representera Kommun i samrådsorganet. 

Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år, i samband med ägardialog med Bolagets 
ledning. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ från någon av Kommunerna. 
Sammankallande är Örebro kommun. 

Ägardialog
Ägardialogen är ett forum där Kommunerna och Bolagets ledning kan diskutera strategiskt 
viktiga frågor, följa upp ägardirektiven samt identifiera eventuella behov av revidering.

I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, ordförande och VD 
i Bolaget. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med ett ägarsamråd.

12. Löpande samråd och information 
För löpande samråd och information ska finnas: 
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Tekniskt råd med medlemmar från respektive Kommun. Sakkunnig ska representera respektive 
Kommun med ansvar för tekniska frågor. 

Ekonomiskt råd med medlemmar från respektive Kommun. Sakkunnig ska representera 
respektive Kommun med ansvar för ekonomiska frågor. 

Respektive råd ska sammanträda minst två gånger per år samt vid behov. 

Alla väsentliga frågor, som ska behandlas av styrelsen samt viktig information, ska tas upp i 
respektive råd. Vid vissa frågor ska, om styrelsen så önskar eller om det annars framgår av detta 
Aktieägaravtal, rådet lämna ett skriftligt yttrande som underlag för styrelsens beslut.

Vid rådens sammanträde och övriga arbete ska de tjänstemän inom Bolaget som har ansvaret 
för Bolagets verksamhet inom respektive fackområden delta. 

Sammanträden ska protokollföras, sekreterare ska vara tjänstemän inom Bolaget, protokoll ska 
justeras av en medlem för respektive samrådsorgan som utses vid sammanträde.

13. Frågor som ska underställas respektive kommunfullmäktige för 
ställningstagande före beslut och beslut som kräver kvalificerad majoritet 
respektive enhällighet på bolagsstämma
Följande frågor ska underställas respektive Kommuns kommunfullmäktige för 
ställningstagande före beslut och kräver beslut av Bolagets bolagsstämma som ska fattas med 
minst två tredjedelar av de avgivna rösterna (dvs. kvalificerad majoritet):

Frågor av principiell karaktär eller av större vikt, t.ex.

− Större investeringar 
− Väsentlig förändring av Bolagets verksamhet
− Borgensärenden
− Nya kreditinstrument, t ex certifikat- och obligationsprogram
− Överlåtelse eller förvärv av tillgångar eller verksamhet i Bolaget som utgör väsentlig 

del av Bolagets verksamhet eller som på ett väsentligt sätt påverkar verksamheten 
och/eller fast egendom

− Köp eller försäljning av aktier

Beslut om nya delägare och ändring av bolagsordningen kräver godkännande av 
kommunfullmäktige i Kommunerna och enhälligt beslut av Bolagets bolagsstämma.

14. Utövande av rösträtt 
Aktieägarna förbinder sig att vid utövandet av sin rösträtt vid bolagsstämma och genom 
Kommunernas representanter i styrelsen se till att bestämmelserna i detta Aktieägaravtal 
uppfylls.

Sida 458 of 579



Handling 3a

10

Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-04-20

15. Aktieägare som vill utträda ur Bolaget
Aktieägare har rätt att begära utträde ur Bolaget och detta Aktieägaravtal. Utträde ska ske vid 
den tidpunkt som övriga Aktieägare bestämmer, dock senast trettiosex (36) månader efter det 
att begäran om utträde framställdes. 

Inlösen ska ske i förhållande till Aktieägarnas andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för 
framställan om begäran om utträde. Lösenbeloppet per aktie vid inlösen ska motsvara aktiernas 
kvotvärde (dvs. aktiens motsvarande andel av aktiekapitalet i Bolaget). 

Aktieägare som träder ur detta Aktieägaravtal ska ersätta Bolaget för den kostnad, skada och 
förlust som Bolaget eller övriga Aktieägare åsamkas på grund av att Aktieägaren träder ur 
Aktieägaravtalet. 

Om Aktieägarna inte inom fyra (4) månader efter det att begäran om utträde framställdes kan 
komma överens om den ersättning som den utträdande Aktieägaren ska betala till Bolaget 
och/eller till de övriga Aktieägarna ska utlåtande om ersättningen inhämtas från en oberoende 
värderingsman utsedd av Aktieägarna. Om Aktieägarna inte inom sex (6) månader efter det att 
begäran om utträde framställdes enats om vem som ska utses till sådan värderingsman, ska 
värderingsmannen på Aktieägares begäran utses av Stockholms Handelskammare. 

Värderingsmannen ska bestämma ersättningen enligt bestämmelserna i denna punkt, beräknat 
per tidpunkten för framställan om begäran om utträde. 

Kostnaderna för värderingsutlåtandet från den oberoende värderingsmannen ska till hälften 
betalas av den utträdande Aktieägaren och till återstående del av övriga Aktieägare i förhållande 
till deras respektive andelar i aktiekapitalet vid tidpunkten för framställan om begäran om 
utträde. 

16. Enkelt bolag 
Parterna har inte med detta Aktieägaravtal haft för avsikt att bilda ett enkelt bolag. Om detta 
Aktieägaravtal ändå skulle medföra att Aktieägarna anses ha ingått ett enkelt bolag, och grund 
för likvidation av detta bolag föreligger enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag, ska det 
enkla bolaget inte likvideras, utan den part till vilket likvidationsgrunden är hänförlig ska 
utträda ur det enkla bolaget.

17. Avtalstid 
Detta Aktieägaravtal gäller från och med dagen för dess undertecknande till och med 2047-12-
31. Om Aktieägaravtalet inte sagts upp av någon av Aktieägarna till upphörande per 2037-12-
31 med iakttagande av en uppsägningstid om fem år förlängs Aktieägaravtalet automatiskt med 
tio år och förlängs sedan med tio år i taget om det inte sagts upp med iakttagande av fem års 
uppsägningstid för varje gång dock längst fram till 2067-12-31. 

Om uppsägning sker ska förhandlingar mellan Aktieägarna inledas om Aktieägaravtalets 
fortsatta giltighet och Bolagets bestånd.
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18. Arkivmyndighet
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör 
sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ Arkivlagen (1990:782). Bolagets ska följa Örebro kommuns 
arkivreglemente.

Bilagor:

1. Bolagsordning 
2. Principskiss över anläggningarna och förbindelsepunkter
3. Preliminär investerings- och kostnadsbudget Fas 1

----------------------------------

Av detta Aktieägaravtal har Aktieägarna tagit var sitt exemplar.  

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Askersunds kommun

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Hallsbergs kommun

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Kumla kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017
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För Laxå Vatten AB  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Lekebergs kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Lindesbergs kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Nora kommun  

____________________

____________________

Ort:……………. den ____ / ____ 2017

För Örebro Rådhus AB  

____________________

____________________

Sida 461 of 579



Handling 3b

Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) 2017-04-20 
1

Bolagsordning för Vätternvatten AB

1. Firma  
Bolagets företagsnamn är Vätternvatten AB. 

2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Örebro kommun.

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att projektera, uppföra, driva och underhålla 
vattenförsörjningsanläggningar. 

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera vatten, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas gemensamt av Askersunds 
kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun, 
Lindesberg kommun, Nora kommun och Örebro kommun inom ramen för kommunernas 
kompetens.

4. Ändamål 
Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, på ett 
långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god 
vattenförsörjning till Askersunds kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå 
kommun, Lekeberg kommun, Lindesberg kommun, Nora kommun och Örebro kommun med 
syfte att skapa största möjliga samhällsnytta.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

5. Underställningsplikt till kommunen
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Askersunds kommun, Hallsberg kommun, Kumla 
kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun, Lindesberg kommun, Nora kommun och 
Örebro kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

6. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

7. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.
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8. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 4 och högst 12 styrelseledamöter med lägst 1 och högst 4 
suppleanter.

Kommunfullmäktige i Askersunds kommun utser högst 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Hallsberg kommun utser högst 1 styrelseledamot.

Kommunfullmäktige i Kumla kommun utser högst 1 styrelseledamot.

Kommunfullmäktige i Laxå kommun utser högst 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Lekeberg kommun utser högst 1 styrelseledamot.

Kommunfullmäktige i Lindesberg kommun utser högst 1 styrelseledamot och 1 suppleant.

Kommunfullmäktige i Nora kommun utser högst 1 styrelseledamot.

Kommunfullmäktige i Örebro kommun utser högst 2 styrelseledamöter och 1 suppleant.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av 
den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som följer efter det att nästa val till 
kommunfullmäktige hållits.

9. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses av stämman en auktoriserad revisor med en 
auktoriserad revisorssuppleant. 

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma 
(årsstämma) som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10. Lekmannarevisor
Kommunfullmäktige i Örebro kommun och kommunfullmäktige i Lindesberg kommun utser 
en lekmannarevisor var.

11. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske skriftligen till aktieägarna tidigast sex veckor och senast 
två veckor före stämman. 

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
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4) Val av en eller två justeringsmän.

5) Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6) Godkännande av dagordning.

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport.

8) Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan 

förekommer

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med suppleanter.

10) Val av revisor och revisorssuppleant när så ska ske.

11) Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen.

13. Bolagsstämmans kompetens
Bolagsstämman har att fatta beslut i sådana frågor för bolagets verksamhet som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt efter det att frågan har behandlats av 
kommunerna enligt § 5 ovan.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

15. Hembud
Hembudsskyldighet
Har en aktie övergått från en aktieägare till någon som inte är aktieägare i bolaget har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal 
aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla 
övergången till bolagets styrelse. Den nye ägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått 
äganderätt till aktien. Anmälan ska även innehålla uppgift om villkoren för 
äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien. När anmälan om en akties 
övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad 
vars postadress är känd för bolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från 
anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas 
mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. 
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Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon 
lösningsberättigad begär det, av notarius publicus. 

Lösenbelopp och betalning
Lösenbeloppet ska motsvara aktiernas proportionella del av bolagets substansvärde enligt 
senast reviderade årsbokslut. Med substansvärde avses summan av bolagets eget kapital och 
nettovärdet efter skatt av bolagets obeskattade reserver. Lösenbeloppet ska erläggas inom en 
månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt. Då fånget är ett köp ska dock 
lösenbeloppet inte överstiga köpeskillingen.

Tvist
Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan om 
inlösen ska talan i en fråga om hembud väckas inom två månader från den dag då 
lösningsanspråket framställdes hos bolaget.

16. Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Askersunds kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå 
kommun, Lekeberg kommun, Lindesberg kommun, Nora kommun och Örebro kommun äger 
rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

17. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Askersunds 
kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekeberg kommun, 
Lindesberg kommun, Nora kommun och Örebro kommun.
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AT2:a

AT3:a

AT4:a

AT5:a

5 km
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35 km

30 km

25 km

20 km

15 km

10 km

VÄTTERNVATTEN

SKALA: 1:150 000

REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING FRÅN VÄTTERN 

PRINCIPSKISS TUNNELSTRÄCKNING

±

Förklaring

!( Arbetstunnlar

Laxå_förbindelsepunkt_ledning

Preliminär tunnelsträckning

Undersökningstillstånd

Naturreservat

Riksintresse rörligt friluftsliv

Bearbetningskoncessioner

XW Värdefulla ämnen & material

Nationalpark

Riksintresse naturvård

Riksintresse friluftsliv

Kulturreservat

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse värdefulla ämnen

Riksintresse skyddade vattendrag

Djur och växtskyddsområden

BILAGA 2.1

PW / 2017-03-28

PLANERAT NYTT
VATTENVERK VID
HÅKAMO

till aktieägaravtal

0 5 102,5 KM

FÖRBINDELSEPUNKT
LAXÅ

FÖRBINDELSEPUNKT
ASKERSUND

FÖRBINDELSEPUNKT
HALLSBERG
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BILAGA 2.2

PW / 2017-03-28

PLANERAT NYTT
VATTENVERK VID
HÅKAMO

till aktieägaravtal

0 5 102,5 KM

FÖRBINDELSEPUNKT
NORA

FÖRBINDELSEPUNKT
HALLSBERG

FÖRBINDELSEPUNKT
KUMLA

FÖRBINDELSEPUNKT
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VID SKRÅMSTA

FÖRBINDELSEPUNKT
LINDESBERG

          LEDNINGSSTRÅK HUVUDALTERNATIV

BEF. VATTENVERK 
VID BLACKSTA

MOT LAXÅ

*Kostnader för ledningar till Lekeberg regleras
  mellan Bolaget och Örebro resp Lekebergs kommun. Sida 467 of 579
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Handling 3d

Vätternvatten, kostnadsbudget Fas 1
Fas 1
Fas 1 omfattar prövningsprocess och projektering. I Systemhandling 1, upprättad av 
Norconsult 2016-01-29, har kostnaderna för dessa arbetsmoment preliminärt bedömts 
ligga i intervallet 8-12 % av anläggningskostnaden. En del av planeringen är 
genomförd genom upprättad förstudie, systemhandling samt kompletterande 
utredningar och bör utgöra en god grund för det fortsatta arbetet med Fas 1. 
Påverkansmöjligheten till att finna optimala lösningar i projektet som helhet 
är fortfarande stor i detta skede av projektet. När anläggningen väl är upphandlad 
och under utförande minskar påverkansmöjligheten samtidigt som kostnaderna 
under Fas 2 blir en 10-potens högre än i Fas 1.

En preliminär kostnadsbudget för Fas 1 utgående från den uppdaterade anläggningskostnad, 
3287 Mkr, som beräknats i uppdaterade kostnader daterat 2017-02-13 för alternativ 4, renvattenalternativ 
med tunnel, samt den komplettering som gjorts med förbindelseledningar till respektive kommun som en del av 
den gemensamma anläggningen 3631Mkr ser då ut som nedan. Den har uppdelats på prövningsprocess och 
projektering.

Kostnadsbudget prövningsprocess
Omfattar bl a delmomenten samråd, miljökonsekvensbeskrivning, teknisk beskrivning, 
markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i mark-
och miljödomstolen. Kostnaden härför är mycket beroende av hur framgångsrik 
samrådsprocessen blir och hur starka motstående intressen som framkommer. 
Anläggningens omfattning, genom 36 km bergtunnel med tillhörande arbetstunnlar samt
56 km ledningsstråk och dessutom tillståndsbehandlingen för vattenuttaget i Vättern, gör 
att processen är tidskrävande. Med ledning av prövningsprocessens omfattning i tidigare 
större projekt kan prövningsprocessen bedömas uppgå till ca 1,5 % av den totala 
anläggningskostnaden.

Preliminär kostnadsbudget 1,5 % av 3631 Mkr 54 Mkr

Kostnadsbudget projektering
Omfattar fortsatta kompletterande undersökningar, upprättande av principförslag/
uppdatering av Systemhandling 1 samt detaljprojektering. Den bedömda projekterings-
kostnaden har delats upp på ledningar, tunnel och konstbyggnader/vattenverk eftersom 
projekteringskostnadens andel av anläggningskostnaden normalt skiljer sig något
mellan dessa delar. Ledningsprojektering och tunnelprojektering bedöms därvid kunna 
inrymmas inom 5 % av anläggningskostnaden och konstbyggnader/vattenverk inom 12 %.

Ledningsprojektering : Omfattar även ytterligare utredningar av korsningspunkter av 
Vattendrag och trafikanordningar samt arkeologi m,m,  
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 1 273 Mkr 64 Mkr

Tunnelprojektering: Omfattar även vidare utredningar om bergmassor, arbetstunnlars 
utformning m.m.
Preliminär kostnadsbudget 5 % av 1480 Mkr 74 Mkr

Projektering vattenverk/leveransstationer: Omfattar även utredning om t.ex säkerhet, 
kommunikation, automation och styrsystem m.m.  
Preliminär kostnadsbudget 12 % av 878 Mkr 105 Mkr

Summa kostnadsbudget prövningsprocess och projektering  297 Mkr*

*Motsvarar ca 8 % av den totala anläggningskostnaden
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Anmärkning
Projekteringskostnader för mottagningsanläggningar vid respektive kommuns förbindelsepunkt
är nu inkluderade i denna kostnadsbudget.

Förslag fördelning av investering och driftbudget
Investering
Fas 1 ligger i tidplanen över en 6-års period från 2018 till 2023. En budget för de åren är uppdelad enligt 
tidplanen med en preliminär fördelning enligt följande; Projektets fortsatta utformning bestäms av styrelse och 
ledning efterhand och kan komma att ändra denna preliminära fördelning.
Förslag
2018      7 milj        2021    70 milj
2019    15 milj        2022    80 milj
2020    45 milj        2023    80 milj

Drift
För drift av bolagets utredningar och projektering från 2018 och fram till färdig bygghandling 2023 krävs en 
organisation som föreslås uppdelad med vd/projektchef och projektledning som kompletteras efterhand, i den 
omfattning som bedöms behövas, med egen sakkunskap, byggledning och administration för de tre 
huvuddelarna, inlopp och ledningssystem, tunnel och vattenverk.

Förslag
2018  VD/Projektchef* alt VD 30 % 1 Projektchef samt 1 Projektledare, 
          50% administratör lokaler, teknikutr m.m.                                                                      ca 4 milj
          
2019   VD/Projektchef* alt VD 30 % 1 Projektchef samt 2 Projektledare, 
           50% administratör, lokaler, teknikutr m.m.                                                                      ca 5 milj
    
*Initialt kan det vara en möjlighet med delad tjänst för VD och projektchef då projektutformningen och 
teknikinriktningen i början av projektet kan vara helt styrande. Stor del i tillståndsprocessen handlar om 
tekniska beskrivningar som underlag för de juridiska ansökningsdelarna som är lämpligt att samköra. 
Projektledarna kommer att vara kopplade till respektive anläggningsdel i första hand men även resurs som 
helhet.

2020-2023  Styrelsen beslutar om utökning av organisationen när behoven uppkommer.
                    Planeringsmässigt kommer det att behövas en projektledare per huvuduppdrag, dvs 3 st, samt
                    1-2 samordnare förutom projektchef, administration och VD varefter projekten startas.  

2 (2)
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Ägardirektiv Vätternvatten AB, 2017-04-20  1

Ägardirektiv avseende Vätternvatten AB

Detta ägardirektiv avser Vätternvatten AB, (org. nr. [   ]), (nedan kallat ”Bolaget”) vilket ägs 
av 

 Askersunds kommun, org. nr. 212000-1983
 Hallsberg kommun, org. nr. org. nr. 212000-1926, 
 Kumla kommun, org. nr. org. nr. 212000-1975,
 Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202, (ett helägt bolag till Laxå kommun, org. nr. 

212000-1918),
 Lekebergs kommun, org. nr. 212000-2981, 
 Lindesbergs kommun, org. nr. 212000-2015, 
 Nora kommun, org. nr. 212000-2007, och 
 Örebro Rådhus AB org. nr. 556005-0006 (ett helägt bolag till Örebro kommun, org. 

nr. 212000-1967).

Ovan angivna parter benämns nedan för ”Aktieägarna”. Askersunds, Hallsberg, Kumla, Laxå, 
Lekebergs, Lindesbergs, Nora och Örebro kommun benämns nedan för ”Kommunerna”.

Detta ägardirektiv ska för att vara bindande för Bolaget fastställas på bolagsstämma. Datum för 
fastställande: ___________ 

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs av Aktieägarna och är en del av Kommunernas verksamheter. Bolaget ska i sin 
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras av:

- vid var tid gällande lagstiftning;

- den för Bolaget vid var tid gällande och hos bolagsverket registrerade bolagsordningen 
(“Bolagsordningen”)(vid tillfället för fastställande av detta ägardirektiv med lydelse 
enligt bilaga 1);

- det aktieägaravtal som ingåtts mellan Aktieägarna, bilaga 2, (“Aktieägaravtalet”) 
vilket Bolaget i tillämpliga fall ska behandla såsom om Bolaget var part i detta; samt av

- direktiv som vid var tid utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna 
eller som har antagits på Bolagets bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

2. Kommunernas direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte 
strider mot Bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, 
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot Bolagets 
intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till Bolagsordningen.
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Ägardirektiv Vätternvatten AB, 2017-04-20  2

3. Kommunernas ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelserna i 
Kommunerna. Kommunstyrelserna utövar Kommunernas ledningsfunktion över Bolaget i 
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsernas respektive reglementen. 

Kommunstyrelserna i Kommunerna har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelserna 
den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen 
fastställs i samråd med Bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga 
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
Kommunerna får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande 
skett.

5. Bolagets verksamhet
Föremålet för Bolagets verksamhet anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. 

Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med Bolagsordningen. 

Bolaget får ej heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Av Bolagsordningen framgår att Bolaget har till uppgift att projektera, uppföra, driva och 
underhålla vattenförsörjningsanläggningar samt att producera och distribuera vatten, äga och 
förvalta fast och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.

6. Bolagets ändamål
Det kommunala ändamålet med Bolaget anges i Bolagsordningen och i Aktieägaravtalet. Där 
framgår att Bolaget har till ändamål att, inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen, 
på ett långsiktigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god 
vattenförsörjning till Askersunds kommun, Hallsberg kommun, Kumla kommun, Laxå 
kommun, Lekeberg kommun, Lindesberg kommun, Nora kommun och Örebro kommun med 
syfte att skapa största möjliga samhällsnytta. 

7. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kommunerna får ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Av 
Bolagsordningen framgår också att sådana beslut ska fattas av bolagsstämman efter att ha 
underställts kommunfullmäktige. Sådana beslut tillhör alltså bolagsstämmans exklusiva 
kompetens (efter att ha underställts kommunfullmäktige) och får alltså inte fattas av endast 
styrelsen.
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8. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad som stadgas i lag, redovisa 
hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de direktiv som gäller för Bolaget, 
dvs. direktiv enligt Bolagsordningen, detta ägardirektiv och sådana direktiv som vid var tid 
utfärdats gemensamt av kommunfullmäktige i Kommunerna eller som har antagits på Bolagets 
bolagsstämma med minst två tredjedelars majoritet.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsernas uppsikt 
och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida Bolaget 
bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i Bolagsordningen och i detta 
ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som 
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med 
kommunstyrelserna i Kommunerna.

10. Ekonomiska mål
Kommunerna ska gemensamt för varje år fastställa Bolagets ekonomiska mål.

11. Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras enligt vad som anges i Aktieägaravtalet. 

12. Information och ägardialog
Kommunerna ska fortlöpande hållas informerade av Bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska 
initiera möten med Kommunerna om omständigheterna så påkallar. 

Årsredovisning ska vara färdigställd och reviderad av Bolagets revisor senast den sista februari 
varje år. Tertialbokslut ska upprättas för varje tertial senast 10 dagar efter varje tertial och 
lämnas till Aktieägarna. Bolaget ska därvid uppmärksamma Aktieägarna på viktigare 
omständigheter och förändringar som kan inverka på Bolagets verksamhet.

Kommunstyrelserna i Kommunerna ska vidare utan dröjsmål få del av protokoll från 
bolagsstämma och styrelsesammanträde samt kopia av Bolagets årsredovisning med 
revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor.

Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i Bolaget ska delta vid möte med företrädare 
för Kommunerna minst en gång per år (ägardialog). 

13. Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre 
räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och 
budget ska tillställas Aktieägarna senast den 31 januari varje räkenskapsår. 
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14. Övriga uppgifter för kommunal koncernredovisning och budget
Bolaget ska – utöver vad som anges i föregående punkter - till Aktieägarna/Kommunerna lämna 
de uppgifter som av Aktieägarna/Kommunerna bedöms nödvändiga för upprättande av 
årsredovisning och delårsrapport enligt gällande lagstiftning samt för upprättande av 
Kommunernas budget.

15. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Örebro kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av 
allmänna handlingar.

16. Arkivreglemente
Kommunstyrelsen i Örebro kommun ska i egenskap av arkivmyndighet tillse att Bolaget fullgör 
sina skyldigheter enligt gällande arkivlagstiftning. Bolagets ska följa Örebro kommuns 
arkivreglemente.

17. Bolagsstämma
Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla årsstämma. Av Bolagsordningen 
framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. 
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Hallsberg kommun, org. nr. 212000-1926 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 32 aktier med nr 1-32 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 3 200 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 3 200 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Hallsberg kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Kumla kommun, org. nr. 212000-1975 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 44 aktier med nr 33-76 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 4 400 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 4 400 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Kumla kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Laxå Vatten AB, org. nr. 556616-6202 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 12 aktier med nr 77-88 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 1 200 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 1 200 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Laxå Vatten AB

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Lekeberg kommun, org. nr. 212000-2981 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 16 aktier med nr 89-104 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 1 600 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 1 600 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Lekeberg kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Lindesberg kommun, org. nr. 212000-2015 (”Köparen”) har denna 
dag träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 49 aktier med nr 105-153 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 4 900 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 4 900 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Lindesberg kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Handling 5

Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Nora kommun, org. nr. 212000-2007 (”Köparen”) har denna dag 
träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 22 aktier med nr 154-175 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 2 200 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 2 200 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Nora kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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Handling 5

Aktieöverlåtelseavtal Vätternvatten AB 2017-04-20

Mellan Örebro Rådhus AB, org. nr. 556005-0006 (ett helägt aktiebolag till Örebro kommun, org. nr. 
212000-1967) (”Säljaren”) och Askersund kommun, org. nr. 212000-1983 (”Köparen”) har denna 
dag träffats följande 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

1 Bakgrund
1.1 [Vätternvatten AB], org. nr. [ange org. nr.] (”Bolaget”) har ett aktiekapital om 50 000 kr 

fördelat på 500 st. aktier vilka ägs av Säljaren. 

1.2 Köparen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta 23 aktier med nr 176-198 i Bolaget 
(”Aktierna”) till Köparen för en köpeskilling om 2 300 kronor (dvs. 100 kr per aktie). 
Parterna har mot denna bakgrund enats om följande.

2 Överlåtelse
2.1 Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen för en köpeskilling om 2 300 kronor. 

3  Tillträde och betalning av köpeskillingen
3.1 Köparen ska tillträda Aktierna per dagen för detta Avtals undertecknande 

(”Tillträdesdagen”). 

3.2 Köpeskillingen ska erläggas kontant på Tillträdesdagen genom insättning av beloppet på 
Säljarens konto i Swedbank med kontonummer 8452-5 903 180 546-9.

4 Åtgärder på Tillträdesdagen m.m.
4.1 På Tillträdesdagen, sedan Köparen har betalat köpeskillingen, ska parterna tillse att Köparen 

införs som ägare till Aktierna i Bolagets aktiebok. Det antecknas att aktiebrev inte har 
utfärdats för Aktierna. Det antecknas att parterna denna dag ingått aktieägaravtal avseende 
ägandet i Bolaget.

Detta avtal har nedan angivet datum upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

Ort: ………….... den ………… 2017 Ort: ………….... den ………… 2017

  

Örebro Rådhus AB Askersund kommun

____________________ ____________________

____________________ ____________________
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2017-03-29

Kommun

Befolkning (1
nov 2016 SCB)

Andel i
aktiekapitalet

Antal aktier
efter köp

Köpeskilling/
anskaffnings
värde (100 kr
per aktie)

Antal nya aktier
vid nyemission

Lekeberg 7 616 3,15% 16 1 600 kr 3761
Laxå 5 699 2,36% 12 1 200 kr 2815
Hallsberg 15 632 6,46% 32 3 200 kr 7720
Örebro 146 208 60,43% 302 30 200 kr 72211
Kumla 21 290 8,80% 44 4 400 kr 10515
Askersund 11 245 4,65% 23 2 300 kr 5554
Nora 10 646 4,40% 22 2 200 kr 5258
Lindesberg 23 621 9,76% 49 4 900 kr 11666
Summa: 241 957 100,00% 500 50 000 kr 119500
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Betalning vid
nyemission (200
kr varav 100 kr
överkursfond)

Totalt antal
aktier per
ägare

Borgensbeslut vid
uppstart (avrundas
till närmaste 100 000
tal)

752 200 kr 3777 9 348 570 kr
563 000 kr 2827 6 995 470 kr

1 544 000 kr 7752 19 188 137 kr
14 442 200 kr 72513 179 468 980 kr
2 103 000 kr 10559 26 133 280 kr
1 110 800 kr 5577 13 803 134 kr
1 051 600 kr 5280 13 067 867 kr
2 333 200 kr 11715 28 994 561 kr

23 900 000 kr 120000 297 000 000 kr
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Förvärv av aktier i Inera AB
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KS 17-211
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 1 (3)

Dnr: KS 17-211

Förvärv av aktier i Inera AB
   

Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB ägs i dag till största delen av SKL Företag AB. Inera AB bildades 
1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och 
verksamheten har varit inriktad på utvecklingen av e-hälsa. Tanken är nu att SKL, 
landsting, regioner och landets kommuner tillsammans ska arbeta för ökad 
digitalisering och verksamhetsutveckling. 

Därför erbjuds nu landets kommuner att förvärva fem aktier till ett bokfört värde av 
8 500 kr per aktie, vilket totalt motsvarar 42 500 kr. I övrigt förbinder sig inte 
kommunen till några särskilda ekonomiska åtaganden. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara 
med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Samarbetet kommer 
också att stärka delägarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar.

1 Bakgrund
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguide, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess 
beslutade styrelsen för SKL under hösten 2016 att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan 
dess fattat beslut om att sälja största delen av sina aktier i Inera AB. Allt för att 
bereda plats för landets kommuner att tillsammans med SKL, landsting och regioner 
arbeta tillsammans för ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. Nu erbjuds 
alltså landets kommuner att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma 
villkor som landsting och regioner.

Styrning över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 
15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från 
landsting/regioner samt tre tjänstemän.

Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men 
genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. 
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Tjänsteskrivelse 2017-05-24 2 (3)

Dnr: KS 17-211

Regeringen och SKL antog hösten 2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt 
först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara 
förstahandsval i den offentliga sektorns kontakt med invånarna i Sverige, 
organisationer och företag.

2 Analys
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara 
med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Samarbetet kommer 
också att stärka delägarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar.

I grunden finns likartade behov både hos kommuner, regioner och landsting av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.

3 Slutsats
SKL Företag AB erbjuder Lekebergs kommun att köpa fem (5) aktier till ett bokfört 
värde av 8 500 kr per aktie, vilket totalt motsvarar 42 500 kronor. I övrigt gör 
kommunen inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med affären. När 
det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak självfinansierade. 
Kommunen är således inte skyldig att tillskjuta medel till företaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till bolagets finansiering.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 
42 500 kronor finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4. Utser Astrid Söderqvist till kommunens företrädare till ägarrådet och 
bolagsstämma.
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Dnr: KS 17-211

Beslutsunderlag:
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§91 - Förvärv av aktier i Inera AB (KS 17-211)
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB ägs i dag till största delen av SKL Företag AB. Inera AB bildades 1999 och har 
hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på 
utvecklingen av e-hälsa. Tanken är nu att SKL, landsting, regioner och landets kommuner tillsammans 
ska arbeta för ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. Därför erbjuds nu landets kommuner 
att förvärva fem aktier till ett bokfört värde av 8 500 kr per aktie, vilket totalt motsvarar 42 500 kr. I 
övrigt förbinder sig inte kommunen till några särskilda ekonomiska åtaganden. Genom att 
kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående 
upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Samarbetet kommer också att stärka delägarnas roll som beställare 
genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 42 500 kronor 
finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4.  Utser Astrid Söderqvist till kommunens företrädare till ägarrådet och bolagsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (1/9) - (KS 17-211-1)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (2/9) - (KS 17-211-1.1)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (3/9) - (KS 17-211-1.2)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (4/9) - (KS 17-211-1.3)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (5/9) - (KS 17-211-1.4)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (6/9) - (KS 17-211-1.5)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (7/9) - (KS 17-211-1.6)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (8/9) - (KS 17-211-1.7)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (9/9) - (KS 17-211-1.8)
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§109 - Förvärv av aktier i Inera AB (KS 17-211)
Ärendebeskrivning
Företaget Inera AB ägs i dag till största delen av SKL Företag AB. Inera AB bildades 1999 och har 
hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på 
utvecklingen av e-hälsa. Tanken är nu att SKL, landsting, regioner och landets kommuner tillsammans 
ska arbeta för ökad digitalisering och verksamhetsutveckling. Därför erbjuds nu landets kommuner 
att förvärva fem aktier till ett bokfört värde av 8 500 kr per aktie, vilket totalt motsvarar 42 500 kr. I 
övrigt förbinder sig inte kommunen till några särskilda ekonomiska åtaganden. Genom att 
kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående 
upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Samarbetet kommer också att stärka delägarnas roll som beställare 
genom att arbeta gemensamt kring standarder, krav och upphandlingar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. beslutar att förvärvar 5 aktier från SKL Företag AB i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

2. godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och inträda som part i aktieägaravtalet genom 
redovisat anslutningsavtal.

3. Beslutar att kostnaderna för förvärvet av aktierna i Inera AB enligt punkt 1 om 42 500 kronor 
finansieras genom kommunens finansförvaltning.

4.  Utser Astrid Söderqvist till kommunens företrädare till ägarrådet och bolagsstämma

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förvärv av aktier i Inera AB - (KS 17-211-2)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (1/9) - (KS 17-211-1)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (2/9) - (KS 17-211-1.1)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (3/9) - (KS 17-211-1.2)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (4/9) - (KS 17-211-1.3)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (5/9) - (KS 17-211-1.4)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (6/9) - (KS 17-211-1.5)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (7/9) - (KS 17-211-1.6)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (8/9) - (KS 17-211-1.7)
 VB: Erbjudande om delägarskap i Inera (9/9) - (KS 17-211-1.8)
 §91 KSAU Förvärv av aktier i Inera AB - (KS 17-211-3)
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From: infolekeberg@Lekeberg.se
To: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Subject: VB: Erbjudande om delägarskap i Inera
Attachments: Beslut Inera missiv kommun.docx; Beslutsunderlag till
kommunerna.docx; Bilaga 1 - Aktieöverlåtelseavtal.docx; Bilaga 2 -
Anslutningsavtal Inera AB.docx; Bilaga 3 - Aktieägaravtal.docx; Bilaga 4 -
Bolagsordning.docx; Bilaga 5 - Ägardirektiv.docx; Bilaga 6 -
Inera_arsrapport_2015.pdf
Embedded Attachments:

Från: SKL Inera [mailto:inera@skl.se]
Skickat: den 24 mars 2017 09:18
Ämne: Erbjudande om delägarskap i Inera

Till samtliga kommuner

Härmed erbjuds kommunen att förvärva aktier i bolaget Inera AB, ett bolag inom SKL
Företag AB. Erbjudandet gäller fem (5) aktier, till en summa av 42 500 kronor, och innebär
att kommunen blir delägare i Inera AB.

Frågan är tidigare avstämd med kommundirektören.

Med vänlig hälsning,

Lena Dahl
Tf VD
_____________________________
Sveriges Kommuner och Landsting

Swedish Association of Local Authorities and Regions

Hornsgatan 20

S-118 82 Stockholm

Sweden

+46 8-452 75 05

MailScanner has detected a possible fraud attempt from "webmail.lexicon.se" claiming
to bewww.skl.se

Med vänlig hälsning etc.
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2017-03-24 Vårt dnr:
16/04367

MISSIV  

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

Verkställande direktören

Till kommundirektören

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB 
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.  

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera.

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma. 

För frågor hänvisas till inera@skl.se 

Med vänlig hälsning

Lena Dahl
Tillförordnad VD

Bifogade dokument:

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna:

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1)
o Anslutningsavtal (bilaga 2)
o Aktieägaravtal (bilaga 3)
o Bolagsordning (bilaga 4)
o Ägardirektiv (bilaga 5)
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6)
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Kommunens beslutsunderlag 1(6)

Förvärv av aktier i Inera AB 

Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 

Bilagor:

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1

Anslutningsavtal, bilaga 2

Aktieägaravtal, bilaga 3 

Bolagsordning, bilaga 4

Ägardirektiv, bilaga 5

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6

Bakgrund

Inera AB
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB. 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg. 

Beredning på nationell nivå
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB.
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”.

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning.

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats. 

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun).

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats. 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.  

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre. 

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram. 

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling. 

SKL:s digitaliseringsarbete
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är:

 Medlemsgemensamma digitala lösningar. 
 Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning.
 Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter.

Medlemsgemensamma digitala lösningar
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner. 

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas. 

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras.

Sida 500 of 579



5(6)

Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till. 

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla.

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration. 

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa. 

Genomförande 
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.  

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas.
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Finansiering 
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent. 

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr. 

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned. 

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut. 

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget. 

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor). 
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AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

SKL Företag AB

 
och

[KOMMUN]
rörande

INERA AB
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan:

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren");

B) [KOMMUN] ("Köparen").

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 
"Parterna".

1. BAKGRUND

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 
aktier. 

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats. 

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda. 

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal.

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna gemensamt 
bestämmer ("Tillträdesdagen"). 

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen.

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive Aktieägaravtalet.

3. KÖPESKILLING 

3.1 Köpeskilling

3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen").

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 
enligt punkt 1.3 ovan.
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5. KÖPARENS GARANTIER

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.  

6. SÄLJARNAS GARANTIER 

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 
och per Tillträdesdagen:

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 
gällande svensk lagstiftning; 

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.  

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 
lidit på grund av brottet.

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal. 

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal har 
Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som Köparen 
lidit på grund av brottet.

8. ÖVRIGT

8.1 Överlåtelse

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande. 

8.2 Kostnader

Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och utgifter 
som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av detta Avtal 
betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader avseende 
transaktionen ska bäras av Bolaget. 

8.3 Fullständig reglering

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
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detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör. 

8.4 Ändringar

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts skriftligen 
och vederbörligen undertecknats av Parterna.

Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och Köparen 
tagit var sitt ett exemplar. 

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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1. BAKGRUND 

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier. 

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget. 

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3. 

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag. 

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier. 

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet. 

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse.

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt.

DATUM: 

[KOMMUN]

DATUM: 

__________________________________

SKL FÖRETAG AB
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1. PARTER 

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet;

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag")

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal.

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part".

2. BAKGRUND 

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget. 

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet i 
bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen.

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier. 

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.  

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av bolagsordning, 
övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett 
sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över bolaget 
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak 
utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) räkning.

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med från 
tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat. 

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade. 
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4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal. 

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3.

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har något 
åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.  

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.  

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal. 

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid Ägarråd 
respektive bolagsstämma. 

6. ÄGARRÅD

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om 

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår;

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden; 

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2.
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd.

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt att 
kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär. 

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans. 

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla. 

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än tre 
veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut ska 
ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1.

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i Bolaget, 
dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans minskat 
med ett (1).  

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet. 

7. BOLAGETS STYRELSE 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses. 

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande regioner, 
landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera samtliga 
delägande kommuner, landsting och regioner.

8. STYRELSENS ARBETSFORMER

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.  

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. 
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10. REVISOR 

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner. 

11. VALBEREDNING

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd.

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bakgrund i 
övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med avseende på 
kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och kommuner. 

12. AKTIEBREV

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas. 

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET 

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande. 

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.  

14. FÖRKÖP 

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part sålunda 
erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till inlösen 
för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde.

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela Erbjudande 
Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras i sin helhet 
och inte endast delvis. 

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska detta 
i sin helhet anses förkastat.
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga köpeskillingen 
för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av Acceptfristen. 
Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, varvid Erbjudande 
Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta aktierna, 
vederbörligen endosserade, till SKL Företag. 

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande härtill 
av övriga Parter.

15. MEDDELANDEN

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress.

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa:

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev, 

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post.

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag och 
bolagsordning.

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna. 

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.
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19. AVTALSTID 

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget. 

20. ÖVRIGT

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör. 

________________

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt.

DATUM: DATUM:

[KOMMUN) SKL Företag AB
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BOLAGSORDNING
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316)

1.  BOLAGETS FIRMA

Bolagets firma är Inera AB.

2.  SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm. 

3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

4.  BOLAGETS SYFTE

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet. 

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.  

5.  AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor.
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6.  ANTAL AKTIER  

Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken. 

7.  STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter. 

8.  REVISORER

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare.

9.  LEKMANNAREVISORER

Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare.

10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:
1) val av ordförande vid stämman
2) upprättande och godkännande av röstlängd
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör,

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare,

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare
11) val av styrelseordförande
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen.
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12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 

1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 
närmaste tre räkenskapsåren

2) Fastställande av rambudget för verksamheten
3) Ram för upptagande av krediter 
4) Köp och försäljning av fast egendom 
5) Bildande av bolag 
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
7) Ställande av säkerhet
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget

13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

14. OFFENTLIGHET 

Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen. 

Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

____________
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SKL Företag AB
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25
www.sklab.skl.se,   Epost: info@sklforetag.skl.se,   Postgiro: 67 33 01-8,   Bankgiro: 251-7381,   Org nr: 556117-7535

Lena Dahl

Ägardirektiv för Inera AB 
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607
  
Ägare
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna.
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern. 

Bolagets verksamhet 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. 

Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden.

Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga.
  

Bolagets styrning
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. 

Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning.

Verksamhetens finansiering
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade. 

Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet. 

Strategier för koncernen
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé:

En fråga om demokrati.

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service.

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion.

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden. 

Det är en fråga om demokrati.

SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar.
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Koncerngemensamma riktlinjer
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv: 

SKL:s alkoholpolicy

SKL:s policy om rökfri arbetstid. 

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader. 

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB. 

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år. 

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent.

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning. 

Styrelsen
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa. 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt.

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas.

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda.

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören.
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Verkställande direktör
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget.

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen.

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd.

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd.

Bolagets utveckling
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan.

Investeringar
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd.

Ekonomiska krav
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande:

Lönsamhetsmål – nettomarginal

Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter.

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent.

Kapitalstrukturmål – soliditet

Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen.

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent.

Utdelning
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet. 
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund

Sida 531 of 579



8

Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %
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377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Formgivning: Kärnhuset
Fotografer: Cecilia Phil (sid. 4, 7, 24), Anders Ekmark (sid. 9), Fredrik Persson (sid. 10),  

Ulrika Zwenger (sid. 10), Marie Andersson (sid. 12), Johan Olsson (sid. 12), Peter Nordahl (sid. 16) 
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och Lagen om stöd och 

service till vissa 
funktionshindrade (LSS), 

kvartal 1 2017

12
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Tjänsteskrivelse 2017-06-05 1 (1)

Dnr: KS 17-313

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 
2017

Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 
1 § gällande SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen 
gäller såväl nya beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare 
kvartal.

För kvartal 1, 2017 finns tre ej verkställda beslut att rapportera in till IVO. Det är tre 
beslut enligt LSS vuxen.

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige

Redovisning av ej verkställda beslut inom 
socialförvaltningen kvartal 1, 2017

Ej verkställt beslut Anledning

Bostad med särskild service vuxna enligt 
9 § 9. LSS.

Resursbrist, Ledig bostad saknas

Daglig verksamhet enligt 9 § 10. LSS Inskolning pågår på daglig verksamhet

Daglig verksamhet enligt 9 § 10. LSS Brukaren har ännu inte flyttat till 
Lekeberg

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 
2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §120

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)

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)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L) pga jäv
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)

Sida 1 of 3Sida 556 of 579



Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§120 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017 (KS 17-313)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2017 finns tre ej verkställda 
beslut att rapportera in till IVO. Det är tre beslut enligt LSS vuxen. Rapporteringen av ej verkställda 
beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1, 2017.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2017 - (45908)
 Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-05-23 - "§46 SON Rapportering av ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017 - (KS 17-313-1)
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Protokoll 2017-05-23

Socialnämnden
Tid Plats
13:00-15:30 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta  

Övriga
Anneli Carlsson (Förvaltningschef VON)
Gordana Sutic (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §46

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Gordana Sutic

Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Carlsson (V)

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Eriksson (S)
Gerry Milton (SD)
Barbro Göransson (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)  ersätter Ulrika 
Ingvarsson (KD)
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-05-23

Datum för överklagan 2017-05-24 till och med 2017-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gordana Sutic
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur

§46 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
IVO kvartal 1 2017 (SON 17-147)
Ärendebeskrivning
Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ gällande 
SoL och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal. För kvartal 1, 2017 finns 3 ej verkställda 
beslut att rapportera in till IVO. 3 ej verkställda beslut enligt LSS vuxen. Rapporteringen av ej 
verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom

Beslut
Socialnämnden
1. Godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 1-2017 till IVO.
2. Vidarebefordrar rapporten till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 

2017 - (44853)
 Kvartalsrapport till IVO - Ej verkställda beslut, kvartal 1 2017 (Vuxenenheten) - (SON 17-147-

4)
 Borttagen på grund av Sekr. - (SON 17-147-3)
 Borttagen på grund av Sekr. - (SON 17-147-2)
 Borttagen på grund av Sekr. - (SON 17-147-1)
 §108 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till IVO kvartal 1 2017 - 

(SON 17-147-5)
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Protokoll 2017-05-23

Justerare signatur

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
Kommunens Revisorer
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Redovisning av ej besvarande 
motioner och 

medborgarförslag, första 
halvåret 2017

13

KS 17-306
   

Sida 563 of 579



Tjänsteskrivelse 2017-05-23 1 (2)

Dnr: KS 17-306

Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarande 
motioner och medborgarförslag, första halvåret 2017

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av 
fullmäktiges ordinarie sammanträden vår och höst.

Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på samma sätt 
som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i 
fullmäktige eller i nämnd/styrelse.

Totalt finns 4 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade.  
Ett medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.  

Ej besvarade motioner
Dnr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 
16-
694

Motion – 
”Meröppet” 
bibliotek”

Socialdemokratiska
Fullmäktigegruppen

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas i höst av 
kommunfullmäktige 

Kultur- och 
bildningsnämnden

2016-11-
28

KS 
17-
257

Motion – 
Återvinningscentral
i Lanna

Framtidspartiets
Fullmäktigegrupp

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
kommunfullmäktige
under hösten 2017.

Administrativa
avdelningen

2017-03-
24

KS 
17-
295

Motion – Öppet 
wifi i Lekeberg på
lämpliga platser

Socialdemokratiska
Fullmäktigegruppen

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas av 
kommunfullmäktige
under hösten 2017.

Administrativa 
avdelningen

2017-04-
20

KS 
17-
301

Motion – 
Angående
fritidsbibliotek i 
Lekeberg

Eva Blomqvist för
Liberalerna i 
Lekeberg

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas i höst av 
kommunfullmäktige.

Administrativa 
avdelningen

2017-04-
25
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Tjänsteskrivelse 2017-05-23 2 (2)

Dnr: KS 17-306

Ej besvarade medborgarförslag
Dnr Ärende Avsändare Status och prognos Handläggare Inkommen

KS 
14-
523

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

Torbjörn 
Segerlund
H Via

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
kommunstyrelsen
under hösten 2017.

Teknik- och 
serviceavdelningen

2014-09-
18

KS 
17-
109

Medborgarförslag 
om insatser för 
äldres hälsa och 
aktiviteter för 
äldre i Lekebergs 
kommun

Kerstin 
Pettersson
Fjugesta

Beredning pågår och 
beräknas kunna 
behandlas på 
socialnämnden hösten 
2017.

Socialnämnden 2017-02-
08

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och 
medborgarförslag för första halvåret 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gordana Sutic
Kommundirektör  Handläggare
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Protokoll 2017-05-30

Kommunstyrelsen
Tid Plats
08:00-17:00 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Johan Niklasson (C) (Politisk lärling)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §119

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

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 (L)
Pia Frohman (MP)
Berth Falk (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Ewonne Granberg (S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-05-30

Datum för överklagan 2017-06-03 till och med 2017-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§119 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag, första halvåret 2017 (KS 17-306)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 4 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade. Ett 
medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag för 
första halvåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första 

halvåret 2017 - (KS 17-306-1)
 §99 KSAU Redovisning av ej besvarande motioner och medborgarförslag, första halvåret 

2017 - (KS 17-306-2)
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Protokoll 2017-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:25 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk

Protokollet innehåller paragraferna §99

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-05-22

Datum för överklagan 2017-05-25 till och med 2017-06-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-05-22

Justerare signatur

§99 - Redovisning av ej besvarande motioner och 
medborgarförslag, första halvåret 2017 (KS 17-306)
Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen görs på ett av fullmäktiges ordinarie 
sammanträden vår och höst. Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska i fullmäktige redovisas på 
samma sätt som ej färdigberedda motioner, om inte förslaget överlämnats till nämnd/styrelse. 
Förslagen ska behandlas inom ett år från att de inkom, vare sig det handläggs i fullmäktige eller i 
nämnd/styrelse. Totalt finns 4 motioner och 2 medborgarförslag som ännu inte är besvarade. Ett 
medborgarförslag har passerat gränsen över ett år.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner och medborgarförslag för 
första halvåret 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut
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Anmälan om ny motion - 
Motion om sexuella 
trakasserier i skolan

14

KS 17-364
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Avsägelse från politiska 
uppdrag, Kjell Edlund (S)

15

KS 17-360
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                  Till kommunfullmäktige i Lekeberg

Från den 1 juli avsäger jag mig följande uppdrag

Kommunstyrelsens 2e vice ordförande

Ersättare Sydnärkes lönenämnd

Sydnärkegruppen

Sydnärkes kommunalförbund

Ersättare Kommuninvest

Förenade småkommuners försäkringsbolag

Fjugesta den 15 maj 

Kjell Edlund
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Avsägelse av politiskt uppdrag 
i Kommunfullmäktige - Pernilla 

Marberg (M)

16

KS 17-363
   

Sida 576 of 579



Sida 577 of 579



Val av nytt oppositionsråd för 
resterande del av 
mandatperioden

17

KS 17-366
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Tjänsteskrivelse 2017-06-05 1 (1)

Dnr: KS 17-366

Val av nytt oppositionsråd för resterande del av 
mandatperioden
   

Ärendebeskrivning
Då nuvarande oppositionsråd har avsagt sig sitt uppdrag som andra vice ordförande i 
kommunstyrelsen till vilket rollen som oppositionsråd är kopplad  behöver 
kommunfullmäktige välja en ny ledamot på posten som andre vice ordförande och 
tillika oppositionsråd.

Utöver ovan är ytterligare  en rad uppdrag kopplade till rollen som oppositionsråd 
och även till dem behöver kommunfullmäktige välja. 

Följande val behöver göras
- 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och tillika oppositionsråd 
- Ersättare i Sydnärkes Lönenämnd 
- Ledamot i Sydnärkegruppen
- Ledamot i Sydnärkes kommunalförbund
- Ersättare Kommuninvest
- Representant i Förenade småkommuners försäkringsbolag

 

Förslag till beslut
Förslag från valberedningen

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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