
Protokoll 2017-12-19

Kommunstyrelsen
Tid Plats
10:00-16:30 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Nilsson (S) (Politisk lärling) §§187-197
Ilina Losund (Utredningssekreterare) §187
Mats Turesson (Teknisk chef) §197
Mia Jamesson (WSP) §197
Inger Sundblad (Förvaltningsekonom) §§201-203

Protokollet innehåller paragraferna §§187-210

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M) §§187-196

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S) §§187-196
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L)
Britt Åhsling (M) §§197-210 ersätter Ewonne Granberg 
(S)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-12-19

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-12-19

Datum för överklagan 2017-12-21 till och med 2018-01-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§187 Val av justerare
§188 Nya kommunallagen
§189 Information - Nämnder, bolag, kommunalförbund
§190 Information - Kommundirektör
§191 Information - Kommunanalys från Kommuninvest
§192 Månadsrapport
§193 Meddelanden
§194 Redovisning av synpunkter
§195 Redovisning av delegationsbeslut
§196 Samverkansprotokoll för kännedom
§197 Fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna
§198 Personalcykel i Lekebergs kommun
§199 Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde
§200 Kompetensförsörjningsplan 2018-2022
§201 Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2018
§202 MER-plan 2018 för Kommunstyrelsen
§203 Överskott flyktingmedel
§204 Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018
§205 Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24
§206 Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl
§207 Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och bildning
§208 Tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT
§209 Beslut om gemensam arkivorganisation
§210 Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§187- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering sker den 20 december kl. 15.

Förslag till beslut

Berth Falk (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Beslut

Berth Falk (S) utses till justerare med Astrid Söderquist (C) som ersättare.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§188- Nya kommunallagen
Ärendebeskrivning

Information och diskussioner om nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§189- Information - Nämnder, bolag, kommunalförbund
Ärendebeskrivning

Information från nämnder, bolag och kommunalförbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§190- Information - Kommundirektör
Ärendebeskrivning

Information från kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§191 - Information - Kommunanalys från Kommuninvest (KS 17-
856)
Ärendebeskrivning

Kommunanalys från Kommuninvest.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Riskanalys Lekeberg - (KS 17-856-1)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§192 - Månadsrapport (KS 17-840)
Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Beslut

Kommunstyrelsens lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §155 KSAU Månadsrapport - (KS 17-840-1)
 1711 Manadsrapport  (Kommunstyrelsen) - (52648)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§193- Meddelanden
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen.

Meddelanden
  Information från Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) - Rapporteringen av ej verkställda 

beslut får nya rapporteringsperioder samt rapportering av kvartalsrapporter upphör - ()
  §68/2017 SON Rapport genomlysning av hemtjänstkostnaderna i Lekebergs kommun - (KS 

17-781-1)
  Beslut om nätkoncession för en luftledning från Lindbacka till Östansjö i Örebro/ Kumla/ 

Lekeberg och Hallsbergs kommuner, dnr 2013-102716 - (KS 17-97-8)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§194- Redovisning av synpunkter
Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på avsaknad av gatubelysning vid Porsgatan samt gatuskyltar vid nya gatan intill 

Äventyret - (KS 17-813-1)
 Synpunkter och frågor gällande kollektivtaxi i Lekebergs kommun - (KS 17-811-1)
 Synpunkter med svar gällande busslinje 525 - (KS 17-810-1)
 Synpunkter på buskörning i Lekebergs kommun - (KS 17-792-1)
 Synpunkter på att införa beställningsresor med kollektivtrafiken - (KS 17-782-1)
 Synpunkter på lekplats i Mullhyttan - (KS 17-779-1)
 Synpunkter på detaljplanearbete - (KS 17-665-3)
 Synpunkt - (KS 17-665-4)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§195- Redovisning av delegationsbeslut
Delegeringsbeslut

  Delegationsbeslut - Remissvar BYGG 2017-00592 - (KS 17-799-3)
  Delegationsbeslut - Teckna avtal - (KS 17-833-3)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§196- Samverkansprotokoll för kännedom
Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom. Handlingar tillkommer när protokollet är justerat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Central samverkansgrupp/Kommunstyrelsens samverkansgrupp - (52404)

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§197 - Fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna (KS 17-50)
Ärendebeskrivning
Under 2014 antogs en övergripande Grönstrukturplan för Lekebergs kommun. I samband med att 
tillväxttakten i Hidinge-Lanna ökat markant under de senaste åren har ett behov av att ytterligare 
säkra värdefulla naturvärden konstaterats. Efter samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län har 
kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-
Lanna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att genomföra samråd av förslaget till 
fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna enligt denna tjänsteskrivelse och senast 2018-03-30 
framlägga slutligt förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att genomföra samråd av förslaget till 
fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna enligt denna tjänsteskrivelse och senast 2018-03-30 
framlägga slutligt förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande.

 

 

Beslutsunderlag
 Rapport - Fördjupad grönstrukturplan - version 1 - (KS 17-50-2)
 Bilaga 1 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, Naturinventering - version 1 - (KS 17-50-3)
 Bilaga 2 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, eDNA-resultat - version 1 - (KS 17-50-4)
 Bilaga 3 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, Rapportkartor - version 1 - (KS 17-50-5)
 Tjänsteskrivelse - förslag till antagande av fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna - (KS 17-

50-7)
 §162 KSAU Fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna - (KS 17-50-8)

Expedieras till 

Kommundirektören

Teknik- och serviceavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§198 - Personalcykel i Lekebergs kommun (KS 17-581)
Ärendebeskrivning
Som ett led i att öka attraktiviteten som arbetsgivare föreslås kommunstyrelsen besluta att införa 
möjlighet till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.inför möjligheten till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun,
2.uppdrar till kommundirektören att utforma regler för personalcykel och teckna avtal med 

leverantör.
3.Upphandlar enligt regler i Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1.inför möjligheten till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun,
2.uppdrar till kommundirektören att utforma regler för personalcykel och teckna avtal med 

leverantör.
3.Upphandlar enligt regler i Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Personalcykel - (KS 17-581-1)
 §152 KSAU Personalcykel i Lekebergs kommun - (KS 17-581-2)

Expedieras till 

Personalavdelningen

Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§199 - Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde (KS 
17-762)
Ärendebeskrivning
Beslut om att anta en plan för ett fortsatt arbete i syfte att öka antal heltidsarbetande inom 
Kommunals avtalsområde

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsomåde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsomåde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde - (KS 17-762-1)
 Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde - (KS 17-762-2)
 §153 KSAU Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde - (KS 17-762-3)

Expedieras till 

Personalavdelningen

Paragrafen är justerad

Sida 17 av 36



Protokoll 2017-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§200 - Kompetensförsörjningsplan 2018-2022 (KS 17-783)
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om att anta kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2022 samt beslut om att 
uppdra till varje förvaltning upprätta handlingsplan för kompetensförsörjning inom den egna 
verksamheten.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 

1.anta kompetensförsörjningsplan 2018-2022,
2.varje förvaltnings ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning med konkreta 

åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen med perspektiv på 
god effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
 

1.anta kompetensförsörjningsplan 2018-2022,
2.varje förvaltnings ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning med konkreta 

åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen med perspektiv på 
god effektivitet, produktivitet och kvalitet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsplan - (KS 17-783-1)
 Kompetensförsörjningsplan - (KS 17-783-2)
 §154 KSAU Kompetensförsörjningsplan 2018-2022 - (KS 17-783-3)

Expedieras till 

Personalavdelningen

Förvaltningschef för socialförvaltningen

Förvaltningschefen för kultur- och bildningsförvaltningen

Kommundirektören

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§201 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2018 (KS 17-837)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 2018. 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2018 - (KS 17-837-1)
 Beslutsattestanter KS 2018 - (KS 17-837-2)
 §157 KSAU Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2018 - (KS 17-837-3)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§202 - MER-plan 2018 för Kommunstyrelsen (KS 17-693)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tusen kronor. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens 
planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2018 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Berth Falk (S) och Anette Bergdahl (S) deltar inte i beslutet.

 

Beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Anteckning

Kerstin Leijonborg (FL) deltar inte i beslutet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- MER-plan 2018 för Kommunstyrelsen - (KS 17-693-1)
 MER-plan 2018 med plan 2019-2021 (Kommunstyrelsen) - (KS 17-693-2)
 §156 KSAU MER-plan 2018 för Kommunstyrelsen - (KS 17-693-3)

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens avdelningschefer
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§203 - Överskott flyktingmedel (KS 17-574)
Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med fastställande av 
årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle bokas upp i kommunens resultat 
för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i resultatet för 2017. Med anledning av detta fick 
kommundirektören i uppdrag av Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på 
kostnader med koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet. Den 12 
september 2017 fastställde Kommunstyrelsen 5,8 mkr och nu har listan fyllts på med ytterligare 1 
mkr och uppgår totalt till 6,8 mkr.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna.

Förslag till beslut
Av de 14 mkr finns förslag på 6,8 mkr (enligt bifogade lista) samt ytterligare 2 mkr (föreningsbidrag). 
Kvar återstår då 5,2 mkr av överskottet, vilket föreslås tillfalla resultatet 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson yrkar på att kommunstyrelsens fastställer listan för överskott 
flyktingmedel.

Propositionsordning

Ordförande frågar kommunstyrelsen om de kan fastställa listan för överskott flyktingmedel 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att fastställa listan för överskott för flyktingmedel.

 

Beslut
Kommunstyrelsens fastställer listan för överskott flyktingmedel.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överskott flyktingmedel - (KS 17-574-5)
 Lista kostnader extra flyktingpengar - (KS 17-574-6)
 §158 KSAU Överskott flyktingmedel - (KS 17-574-7)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§204 - Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 (KS 17-819)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till bland annat 
tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I reglerna kommer det att 
framgå hur nämnderna ska gå tillväga och vilken information som ska framgå i ansökan. Detta för att 
minimera administration och för att politiken ska få den information som den önskar, men också för 
att beskriva den politiska viljan med utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen antar Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 - (KS 17-819-1)
 Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 - (51854)
 §161 KSAU Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 - (KS 17-819-2)

Expedieras till 

Sydnärkes IT-nämnd

Socialnämnden

Kultur- och bildningsnämnden

Ekonomiavdelningen

 

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§205 - Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt 
Fjugesta 5:24 (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens 
med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för del 
av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.godkänna förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av 
Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 i Lekebergs kommun

2.förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 
samt Fjugesta 5:24 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen

3.detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.godkänna förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av 
Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 i Lekebergs kommun

2.förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 
samt Fjugesta 5:24 skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- 
och bygglagen

3.detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24, 

samrådshandling - (KS 17-299-4)
 Plankarta - Fjugesta 5:24, samrådshandling - (KS 17-299-5)
 Fastighetsförteckning Fjugesta 1:2 och 5:24, samrådshandling - (KS 17-299-7)
 Planbeskrivning - Fjugesta 5:24, samrådshandling - (KS 17-299-6)
 Behovsbedömning . Fjugesta 5:24, samrådshandling - (KS 17-299-8)
 §88 KS Planändring avseende Fjugesta 5:24 samt området kring Äventyrets förskola - (KS 17-

299-3)
 §150 KSAU Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 - (KS 17-

299-9)
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Expedieras till 

Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad

Sida 26 av 36



Protokoll 2017-12-19

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§206 - Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl (KS 17-818)
Ärendebeskrivning
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:206, 3:218 till Lekebergs måleri och entreprenad i syfte 
att företaget ska bygga bostadshus på fastigheterna. För kvarteret finns en gammal tomtindelning 
(nuvarande fastighetsindelningsbestämmelse) för de här fastigheterna, inte som de ser ut idag utan 
som de är tänkta att se ut. Ska man göra någon annan förändring av 3:206 och 3:218 än vad som 
tomtindelningskartan visar måste man upphäva den gamla tomtindelningen.

Förslag till beslut
En detaljplaneändring upprättas för Fjugesta 3:206 m.fl. i Lekebergs kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
En detaljplaneändring upprättas för Fjugesta 3:206 m.fl. i Lekebergs kommun. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl - (KS 17-818-1)
 Karta - Fjugesta 3:206 m.fl - (KS 17-818-2)
 §151 KSAU Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl - (KS 17-818-3)

Expedieras till 

Sydnärkes byggförvaltning

Paragrafen är justerad
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§207 - Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och bildning (KS 
17-772)
Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Maria Bäcklin, har begärt uppsägning från anställning i Lekebergs 
kommun. Under perioden som är fram till dess en ny förvaltningschef är rekryterad föreslås Jan-Åke 
Stolt Karlsson tillförordnad förvaltningschef. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.Tillförordnar Jan-Åke Stolt Karlsson från och med 20 december 2017 som förvaltningschef för 
kultur- och bildning till dess att en ny förvaltningschef anställs

2.Ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen

1.Tillförordnar Jan-Åke Stolt Karlsson från och med 20 december 2017 som förvaltningschef för 
kultur- och bildning till dess att en ny förvaltningschef anställs

2.Ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig anställning av förvaltningschef för kultur- och bildningsnämnden - 

(KS 17-772-1)
 §164 KSAU Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen - (KS 17-772-

2)
Expedieras till 

Maria Bäcklin

Jan-Åke Stolt Karlsson

Personalavdelningen

Kultur- och bildningsnämnden

Information Lekeberg

Paragrafen är justerad
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§208 - Tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT (KS 17-
828)
Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Rikard Olsson, har begärt uppsägning från anställning som 
förvaltningschef (KS 17-682).

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.Förordnar Peter Strömberg från och med 20 december 2017 som 
tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT till dess ny förvaltningschef anställs samt 
Peter Brändholm som tillförordnad biträdande förvaltningschef tillika tillförordnad 
ställföreträdande förvaltningschef för Sydnärkes IT förvaltning på 50%.

2.ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att:

Kommunstyrelsen

1. förordnar Peter Strömberg från och med 20 december 2017 som 
tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT, till dess ny förvaltningschef anställs

2. Peter Brändholm som tillförordnad biträdande förvaltningschef tillika tillförordnad 
ställföreträdande förvaltningschef för Sydnärkes IT förvaltning på 50%, till dess ny 
förvaltningschef anställs

3. ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Jette Bergström (S) yrkar bifall till Wendla Thorstenssons (C) yrkande.
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Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Wendla Thorstenssons yrkande, 
att:

Kommunstyrelsen

1. förordnar Peter Strömberg från och med 20 december 2017 som 
tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT, till dess ny förvaltningschef anställs

2. Peter Brändholm som tillförordnad biträdande förvaltningschef tillika tillförordnad 
ställföreträdande förvaltningschef för Sydnärkes IT förvaltning på 50%, till dess ny 
förvaltningschef anställs

3. ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal,

och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. förordnar Peter Strömberg från och med 20 december 2017 som 
tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT, till dess ny förvaltningschef anställs

2. Peter Brändholm som tillförordnad biträdande förvaltningschef tillika tillförordnad 
ställföreträdande förvaltningschef för Sydnärkes IT förvaltning på 50%, till dess ny 
förvaltningschef anställs

3. ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig anställning av förvaltningschef för Sydnärkens IT - (52005)
 §165 KSAU Tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT - (KS 17-828-1)

Expedieras till 

Personalavdelningen

Sydnärkes IT-nämnd

Rikard Olsson
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Peter Strömberg

Peter Brändholm

Information Lekeberg

Paragrafen är justerad

Sida 31 av 36



Protokoll 2017-12-19
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§209 - Beslut om gemensam arkivorganisation (KS 17-759)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav i mars 2016 (dnr KS 14-199) kommundirektören i uppdrag att förbereda för 
upphandling av e-arkiv 2017 och med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till 
investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv samt finansiering av projektledning under 
upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Förslaget till hur samarbetet ska organiseras är nu klart och Askersunds kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram ett förslag till avtalssamverkan 
där en gemensam arkivenhet bildas inom Lekebergs kommuns organisation. Enheten föreslås bestå 
av två arkivarier. Kostnaden föreslås fördelas med tre procent på kommunalförbundet och 
resterande med en tredjedel var på kommunerna. Lekebergs del av kostanden ryms inom den 
befintliga budgeten och enheten kommer vara organiserad under den administrativa chefen. 

Övriga kommuner i Sydnärke har i nuläget valt att stå utanför samarbetet men en framtida utökning 
av enheten är inte uteslutet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ingå avtalssamverkan med Askersunds 
kommun, Laxå kommun samt Sydnärkes kommunalförbund om arkivverksamheten enligt bifogade 
avtal och beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner också ingår avtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ingå avtalssamverkan med Askersunds 
kommun, Laxå kommun samt Sydnärkes kommunalförbund om arkivverksamheten enligt bifogade 
avtal och beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner också ingår avtalet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om gemensam arkivorganisation - (KS 17-759-3)
 Samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke - (KS 17-759-4)
 Laxå §214/2017 KS Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, Lekeberg och Askersund 

samt Sydnärkes kommunalförbund - (KS 17-759-1)
 Askersund KS §283/2017 Arkivsamarbete i Sydnärke - (KS 17-759-2)
 §163 KSAU Gemensam arkivorganisation - (KS 17-759-5)

Expedieras till 

Kommundirektören

Administrativa avdelningen
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Askersunds kommun

Laxå kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Paragrafen är justerad
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§210 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018 (KS 17-
753)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2018. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och Region Örebro läns 
sammanträdestider.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid
8 januari 13.00
5 februari 13.00
5 mars 13.00
3 april 13.00
21 maj 13.00
3 september 13.00
8 oktober 13.00
5 november 13.00
10 december 13.00
7 januari (2019) 13.00

2. Antar följande sammanträdestider för styrelsen:

Datum Tid
16 januari 13.00
13 februari 13.00
12 mars (MER-dag) heldag
13 mars 13.00
10 april 13.00
9 maj (MER-beredning) 8.00–12.00
29 maj 13.00
11 september 13.00
16 oktober 13.00
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13 november 13.00
4 december 13.00
18 december 13.00
15 januari (2019) 13.00
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att ett sammanträde läggs till för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 26 november 2018 kl. 10.00.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till beslut med Wendla 
Thorstenssons (C) tilläggsyrkande, att ett sammanträde läggs till för kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 26 november 2018 kl. 10.00, och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
förslag till beslut med Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid
8 januari 13.00
5 februari 13.00
5 mars 13.00
3 april 13.00
21 maj 13.00
3 september 13.00
8 oktober 13.00
5 november 13.00
26 november 10.00-12.00

10 december 13.00
7 januari (2019) 13.00
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2. Antar följande sammanträdestider för styrelsen:

Datum Tid
16 januari 13.00
13 februari 13.00
12 mars (MER-dag) heldag
13 mars 13.00
10 april 13.00
9 maj (MER-beredning) 8.00–12.00
29 maj 13.00
11 september 13.00
16 oktober 13.00
13 november 13.00
4 december 13.00
18 december 13.00
15 januari (2019) 13.00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018 - (KS 17-753-1)
 §166 KSAU  Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018 - (KS 17-753-2)

Expedieras till 

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§187

   



Nya kommunallagen

§188

   



Information - Nämnder, bolag, kommunalförbund

§189

   



Information - Kommundirektör

§190

   



Information - Kommunanalys från Kommuninvest

§191

KS 17-856

   



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kommunanalys från 
Kommuninvest

Lekeberg 2016-12-31



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Analysmodell

• På koncernnivå, sammanställda redovisningen

• På kommunens totala åtaganden

• Jämförs som pendlingskommun till större stad

• Inget lånelöfte, en ögonblicksbild

• 110 tkr/inv är en kontrollnivå. Modell för limitsättning, begränsningar och kontrollnivåer

Analys Svaga nyckeltal, 

högtriskvärde

Möjlighet att hantera ökad 

skuldsättning. Ej behov av övervärden

Övervärden 

samhällsbyggnad

Övervärden 

samhällsbyggnad

Nettokoncernskuld 110 131 136

Beslutsfattare    

Analysmodellen/riskvärdering CRO VD Styrelse

Kontrollnivå



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Befolkningsutveckling

3



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resultatutveckling

4



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Skuldutveckling

5



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bedömning per 16-12-31
Utfall Perc.

4,6% 72

50 412 53

2,7% 35

9,8% 34

Skatteunderlag per invånare 176 196 51

Nettokoncernskuld per invånare 82 851 49

34,0 15

1 946 30

Låneskulder/omsättning 84,6% 15

Belåningsgrad 73,7% 12

Låneskulder per invånare 61 550 22

Totalt riskvärde

2016

8,0

T

r

e

n

d

Befolkningsutveckling senaste 5 åren

Nettokostnad per invånare

Resultat/omsättning

Soliditet inklusive pensionsåtaganden

S

n

i

t

t

Total kommunalskatt (beslutsår)

Resultat före exo poster per invånare



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Utvecklingen de senaste fyra åren

Utfall Perc. Utfall Perc. Utfall Perc. Utfall Perc.

2,3% 72 3,2% 77 3,7% 76 4,6% 72

44 012 73 47 906 49 49 751 41 50 412 53

1,9% 43 1,3% 37 0,6% 12 2,7% 35

8,3% 52 8,7% 49 8,0% 36 9,8% 34

Skatteunderlag per invånare 163 646 46 167 958 45 176 079 57 176 196 51

Nettokoncernskuld per invånare 54 188 85 67 055 69 74 605 61 82 851 49

33,0 45 33,0 50 33,0 55 34,0 15

1 111 35 855 33 421 12 1 946 30

Låneskulder/omsättning 53,6% 55 67,3% 35 83,3% 17 84,6% 15

Belåningsgrad 57,4% 44 64,8% 27 76,8% 9 73,7% 12

Låneskulder per invånare 31 422 72 44 331 47 56 313 29 61 550 22

Resultat före exo poster per invånare
S

n

i

t

t

T

r

e

n

d

5,0 7,5 8,0Totalt riskvärde 2,0

Total kommunalskatt (beslutsår)

2014 20162013

Nettokostnad per invånare

Resultat/omsättning

Soliditet inklusive pensionsåtaganden

Befolkningsutveckling senaste 5 åren

2015



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära



Månadsrapport

§192

KS 17-840

   



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §155

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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§155 - Månadsrapport (KS 17-840)
Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över månadsuppföljningen till kommunstyrelsen för 
beslut.
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Månadsrapport

Kommunstyrelsen
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Innehållsförteckning
1 Ekonomi - kommunövergripande

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

2 Ekonomi - kommunstyrelsen
..................................................................................................................................4

3 Sjukfrånvaro
..................................................................................................................................5

4 Övergripande
..................................................................................................................................6
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1 Ekonomi - kommunövergripande
Ekonomi

Ekonomi Budget (tkr) Redovisat tom nov (tkr) Utfall %

Kommunstyrelsen 80 259 67 587 84%

Kultur- och 
bildningsnämnden

195 144 177 733 91%

Socialnämnden 149 803 135 506 90%

Totalt 425 206 380 826 90%

VA-verksamheten 1 060 1 517 143%

Sydnärkes IT-nämnd 0 -889 0%

Riktpunkt november 92%
VA-intäkter är inte bokförda för november när redovisningen görs.
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2 Ekonomi - kommunstyrelsen
Ekonomi Budget (tkr) Redovisat tom nov (tkr) Utfall %

Administrativa 
avdelningen

12 934 10 597 82%

Ekonomiavdelningen 18 841 16 847 89%

Teknik- och 
serviceavdelningen

27 589 24 948 90%

Personalavdelningen 7 123 4 299 60%

Kommunledningen 13 772 10 896 79%

Totalt 80 259 67 587 84%

Riktpunkt tom nov 92%
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3 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro

 Nuvarande period Föregående år (samma 
period)

Kommunstyrelsen 7,68 8,97

Kultur- och 
bildningsnämnden

7,15 6,33

Socialnämnden 9,00 9,43

Sydnärkes IT-nämnd 6,10 5,09

Lekebergs kommun (totalt) 7,91 7,87

Avser perioden januari-oktober
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4 Övergripande
Övergripande

 Innevarande period Föregående år

Invånarantal 7 878 7 636

Arbetslöshet 3,6% 4,0%



Redovisning av synpunkter

§194
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E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

Pär Nilsson

Telefon (frivilligt)

0706221282

Meddelande

Önskemål om belysning i pulkabacken vid lekplatsen vid Porsgatan nu när det blir mörkt tidigt på em så är det
väldigt mörkt på lekplatsen/pulkabacken o barnen leker där även efter kl. 15.00.
Fortfarande saknas gatunamnskyltar vi nya gatan in  till Äventyret från Bergsgatan.
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E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Siv Ahlmstedt

Telefon (frivilligt)

0585-29019

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Jag har ett stort önskemål om att kommunen ska återinföra kollektivtaxin som man tog bort för några år sedan.

Det var så bra när man kunde ringa och boka så att även vi hade en möjlighet att åka från Tångeråsa. Kommer
den att införas igen?

Jag vill gärna ha återkoppling på om det är något som är aktuellt igen.



Från: Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Till: Fredric Ericsson <fredric_ericsson@hotmail.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: SV: Busstrafik
Datum: 2017-11-27 12:52:46

Hej Fredric!

Det är region Örebro län (före detta landstinget) som är ansvarig för länstrafiken.
Kommunen är inte huvudman och kan inte bestämma över buss linjer och turer.
Kommunen har dock varit drivande i att länstrafiken förser landsbygden med möjlighet till
kollektivt resande till arbete och gymnasieskola. Jag vet att länstrafiken kommer att
genomföra förändringar under det närmaste året. Jag har påtalat vikten av våra linjer på
landsbygden. Det är vad jag som kommunens representant kan göra.
Du bör kontakta länstrafiken och ge dem dina synpunkter. Du som invånare i regionen ska
framföra din åsikter direkt dit.
Skickar med kontaktinfo.
http://www.lanstrafiken.se/orebro

Mvh Wendla Thorstensson

Från: Fredric Ericsson [mailto:fredric_ericsson@hotmail.com]
Skickat: den 26 november 2017 14:29
Till:Wendla Thorstensson <Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se>
Ämne: Busstrafik

Hej,
har läst om busstrafiken i Lekeberg och bor nu i Kommunen vissa dagar.

Noterar att linjen 525 från och med mitten av december inte har samma
trafikering som tidigare. I höstas fanns en buss från Fjugesta strax före kl 17 som
anlände till Hackvad omkring kl 17. Men från och med 10 december så finns inte
den med i tabellen.

http://lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/L%c3%a4nstidtabell
%20fr%2010%20dec%20-17/Landsortstrafik_525_171210_180617.pdf

Fjugesta - Edsberg - Härvesta - Götabro - Nalavi

lanstrafiken.se

525 Fjugesta - Edsberg - Härvesta - Götabro - Nalavi Uppdaterad 2017-10-25
12:53:12 2017-12-10 – 2018-06-17 Fjugesta, Sannabadet Fjugesta Storgatan

Innan höstens förändringar gick direktbuss till Örebro.

http://www.lanstrafiken.se/orebro
http://lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/L%c3%a4nstidtabell%20fr%2010%20dec%20-17/Landsortstrafik_525_171210_180617.pdf
http://lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/L%c3%a4nstidtabell%20fr%2010%20dec%20-17/Landsortstrafik_525_171210_180617.pdf
http://lanstrafiken.se/Global/Lanstrafiken/Orebro/Dokument/L%c3%a4nstidtabell%20fr%2010%20dec%20-17/Landsortstrafik_525_171210_180617.pdf


Uppskattar om Ni kan se på detta. Tack för ditt engagemang i dessa frågor.

Mvh
Fredric Ericsson



Från: vaxel@Lekeberg.se
Till: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: VB: Felanmälan, serviceanmälan - lekeberg.se
Skickat: 2017-11-20 12:38:03
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

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

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: webmaster@lekeberg.se [mailto:webmaster@lekeberg.se]
Skickat: den 20 november 2017 11:43
Till: Växel <vaxel@Lekeberg.se>
Ämne: Felanmälan, serviceanmälan - lekeberg.se

Adress (frivilligt)
MOGATAN 7

Meddelande om felet
NÄR SKA KOMMUNEN GÖRA NÅGOT MED BUSKÖRNINGEN SOM RÅDER I
SAMHÄLLET??????????

mailto:webmaster@lekeberg.se


Sida  1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Önskemål om att införa kollektivtrafikresor (de som togs bort för en 2-3 år sedan) med beställningsresor från
Tångeråsa till Fjugesta så att vi pensionärer kan åka in till Fjugesta och handla. Det var så bra när det fanns.
Här går inga bussar som vi kan åka med. Den åkte även över Vekhyttan och hämtade upp de som ville åka
med.



Från: Hakan.Soderman@Lekeberg.se
Till: anna.nilsson@lekeberg.se; martin.willen@lekeberg.se;
Wendla.Thorstensson@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: Fwd: Lekplats i Mullhyttan
Skickat: 2017-11-17 08:16:28
Bilagor:
Inbäddade bilagor:

Hej
Inkommen synpunkt/förslag från medborgare. Såg att det inte var med på senaste
KS-sammanträdet under den redovisningen.

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

Vidarebefordrat brev:

Från: Rebecka öhlund <rebecka.ohlund@live.se>
Datum: 23 oktober 2017 13:33:36 CEST
Till: "hakan.soderman@lekeberg.se" <hakan.soderman@lekeberg.se>
Ämne: Lekplats i Mullhyttan

Hej!

Vi är flera i Mullhyttan som önskar att det fanns en allmän, fräsch och
modern lekplats här. Det finns ett behov av en trevlig samlingsplats
för barn och vuxna. Det finns många barnfamiljer i Mullhyttan och det
skulle underlätta att komma ut med barnen och träffas om det fanns
en bra lekplats att gå till.

Vi önskar att lekplatsen ska vara tillgänglig för alla och anpassad för
barn i olika åldrar. En trevlig plats där även vuxna kan träffas så gärna
bra sittplatser.

Förslag på redskap:

Gungor, bra ergonomiska bebisgungor

Klätterställning

mailto:rebecka.ohlund@live.se
mailto:hakan.soderman@lekeberg.se
mailto:hakan.soderman@lekeberg.se


Sandlåda

Lekbänk (där barnen kan stå och greja)

Rutschkana

Sittplatser för barn och vuxna.

Har funderat lite på vart man skulle kunna ha en lekplats. Den ska
gärna vara ganska central.

Ett förslag är längst ner vid hyttbacken ungefär där gamla kiosken låg
fast mer åt ån. Där är ett trevligt hörn som idag inte används.
Lekplatsen ska självklart ha bra staket runt om.

Detta är bara ett förslag på ideér vi hoppas såklart på att det är
möjligt att genomföra! :)

Med vänliga hälsningar Rebecka Öhlund
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Central samverkansgrupp/Kommunstyrelsens 
samverkansgrupp

Tid/Plats: Kommunhuset Fjugesta, 2017-12-11

Närvarande: För Lekebergs kommun Martin Willén, kommundirektör
Peter Brändholm, personalchef
Anna Bilock, ekonomichef
Håkan Erlandsson, serviceenhetschef

För arbetstagarparterna Jan Hörman, Lärarförbundet (Lärarnas 
samverkansråd).
Lena Nyströmer, Kommunal
Ulrika Strömberg, Vision (TCO)
Gordana Sutic, SSR (Akademikeralliansen)

Protokoll-
Förare: Peter Brändholm.

Justerande: Martin Willén och Lena Nyströmer.

C-sam
§ 1
Val av justerare
Lena Nyströmer valdes att justera protokollet.

§ 2
Föregående mötesprotokoll
Centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot föregående mötesprotokoll.

§ 3
Rekrytering av förvaltningschef till kultur- och bildningsförvaltningen
Martin Willén informerade om rekryteringsprocessen för att rekrytera ny 
förvaltningschef inom kultur- och bildningsförvaltningen. Kommunen samarbetar 
med Sandahl Partners. Kravprofil kommer att skickas till berörda fackliga 
organisationer för remiss och som målsättning ska annonsering ske före jul. De 
fackliga organisationerna kommer i sedvanlig ordning inbjudas till att intervjua ett 
antal slutkandidater.

§ 4 Förordnande av förvaltningschef till kultur- och bildningsförvaltningen
Martin Willén redogjorde att kommunstyrelsen har för avsikt att förordna Jan-Åke 
Stolt Karlsson som förvaltningschef för kultur- och bildningsförvaltningen fr.o.m. den 
20 december och t.o.m. att ny förvaltningschef påbörjar anställningen.

Centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot arbetsgivarens avsikt.
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§ 5
Rekrytering av förvaltningschef till Sydnärkes IT-förvaltning
Martin Willén informerade om rekryteringsprocessen för att rekrytera ny 
förvaltningschef inom Sydnärkes IT-förvaltning. Kommunen samarbetar med Sandahl 
Partners. Kravprofil kommer att skickas till berörda fackliga organisationer för remiss 
och som målsättning ska annonsering ske före jul. De fackliga organisationerna 
kommer i sedvanlig ordning inbjudas till att intervjua ett antal slutkandidater.

§ 6
Förordnande av förvaltningschef och biträdande förvaltningschef till Sydnärkes IT-
förvaltning
Martin Willén redogjorde att kommunstyrelsen har för avsikt att förordna Peter 
Strömberg som förvaltningschef för Sydnärkes IT-förvaltning och Peter Brändholm 
som biträdande förvaltningschef 50 % av en heltidstjänst. Förordnandena gäller 
fr.o.m. den 20 december och t.o.m. att ny förvaltningschef påbörjar anställningen

I och med att Peter Brändholm förordnas 50 % som biträdande förvaltningschef 
uppstår ett utrymme på personalavdelning att tidsbegränsat anställa alternativt att 
köpa konsulttjänst.

Mot bakgrund av arbetsgivarens avsikt framför Vision att IT-förvaltningen har jobbat 
mycket med att få fram tydliga roller (servicekoordinator, tjänsteansvarig, 
kvalitetsansvarig osv). När man nu tar 50 % och lägger på chefstjänst så är det risk 
att det blir nya otydligheter i rollfördelningen och arbetssättet. Det är redan ansträngt 
med de personalresurser som finns på IT avdelningen då 5 tjänster är vakanta, 
förutom chefstjänsten. För närvarande är 5 konsulter inhyrda, 

I övrig hade centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot arbetsgivarens 
avsikt.

§ 7
Yttrande från DIK
Det finns en tro på att verksamheter kan löpa på år efter år och klara 
”effektiviseringar” inom budgetram. Men verksamheter där anslaget inte skrivits upp 
på många år, trots ökade kostnader, har inga extra medel över att använda utan får 
skära ner på servicen mot medborgarna. DIK anser att kommunen i stort behöver 
göra en analys av verksamheterna och se över anslag som i vissa fall ligger kvar på 
samma nivå som de gjorde för över tio år sedan.

DIK anser också att Kultur- och bildningsnämnden bör få hjälp att klara ökade 
kostnader för skolskjutsar. Det är orimligt om personal behöver sägas upp på grund 
av en sådan orsak när det finns centrala ekonomiska medel att använda.

Martin Willén konstaterade att budgeterade medel för 2018 är bundna i ramen och 
att det därmed inte finns centrala medel att använda. Ökade kostnader ska därmed 
hanteras inom respektive nämnd. Martin konstaterar att kommunen budgeterar med 
ett överskott för att skapa ett eget kapital och därmed skapa ett utrymme för 
framtida investeringar. Martin framförde vidare att arbetsgivaren har för avsikt att 
göra jämförelser med andra kommuner med jämförbara förutsättningar i syfte att 
analysera Lekebergs kommuns konstnadsnivåer.
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KSF-SAM
§ 8
Ärenden till KSAU/KS
Martin Willén gick igenom samverkansärenden till KSAU den 11 december/KS den 19 
december.

Centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot förslag till beslut i de olika 
ärendena.

§ 9 
Ekonomiavdelningens organisation
Anna Bilock redogjorde för förslag till organisationsförändring inom 
ekonomiavdelningen. Enligt förslag till MER-plan 2018 tilldelas ekonomiavdelningen 
en resurs motsvarande 50 % av en heltidstjänst, Sydnärkes IT-förvaltning bidrar med 
medel motsvarande 30 % och 20 % omfördelas inom budgetramen för 
ekonomiavdelningen. Åtgärderna leder till att ekonomiavdelningen utökar 
organisationen med en heltidstjänst om förvaltningsekonom fr.o.m. 2018-01-01. 
Centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot organisationsförändringen.

§ 10 
Personalavdelningens organisation
Peter Brändholm redogjorde för förslag till organisationsförändring inom 
personalavdelningen. Enligt förslag till MER-plan 2018 tilldelas personalavdelningen 
en resurs motsvarande 50 % av en heltid. Den ökade resursen leder till att 
personalavdelningen kan utöka rehabiliteringshandläggartjänsten till en heltidstjänst. 
Vidare omvandlas två halvtidstjänster i bemanningsteamet till en heltidstjänst.

Centrala samverkansgruppen hade inget att erinra mot organisationsförändringen.

§ 11 
Serviceenhetens organisation

Håkan Erlandsson informerade om planerade förändringar i arbetsorganisationen 
inom serviceenheten. Bl.a. diskuteras att skapa en gemensam yrkesgrupp med de 
som arbetar inom vaktmästeriet och med de som arbetar inom park- och grönyta. 
Vidare samråd och förhandlingar kommer att ske med Kommunal.

Vid protokollet

Peter Brändholm
Personalchef
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Justeras:

Datum……………………………………………….. Datum…………………………………………………..

Martin Willén Lena Nyströmer
Kommundirektör
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FÖRDJUPAD 

GRÖNSTRUKTURPLAN HIDINGE-

LANNA 

 

Lekebergs Kommun 

 

KONSULT 

WSP Environmental Sverige 

Box 8094 

700 08  Örebro 

Besök: Krontorpsgatan 1 

Tel: +46 10 7225000 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

http://www.wspgroup.se 

KONTAKTPERSONER 

Mia Jameson 

Mail: mia.jameson@wsp.com 

Tel: +46 10 722 55 28 

 

Johan Bohlin 

Mail: johan.bohlin@wsp.com 

Tel: +46 10 722 58 23 

 

Line Holgerson 

Mail: line.holgerson@wsp.com 

Tel: +46 10 722 77 43 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Lekebergs kommun har sedan 2014 en grönstrukturplan som omfattar hela 

kommunen. Syftet med planen är att kartlägga de gröna värdena i 

kommunen genom en inventering och analys av grönområden inom valda 

delar av kommunen. Planen utgör ett planeringsunderlag för kommunens 

fysiska planering och är grund för fördjupade grönstrukturplaner för vissa 

utvalda områden. 

Inom området Lanna-Hidinge har en relativt omfattande exploatering skett 

under 2000-talet med utbyggnad av golfbana och nybyggnation av främst 

bostäder. Det finns ett stort intresse för fortsatt nybyggnation på flera olika 

platser inom området. Nobelbanan kommer, om den byggs, att dras igenom 

nordöstra delen av det aktuella området. Området ingår i riksintresset 

Latorpsplatån och ligger inom ett område som är utpekat som särskilt 

värdefullt för större vattensalamander. Kommunen ser behov av att 

identifiera de naturvärden som finns inom området och använda underlaget 

för avvägningar mellan olika intressen i planarbetet samt för att bevara och 

om möjligt utveckla områdets naturvärden parallellt med fortsatt exploatering.  

Lekebergs kommun har utsett större vattensalamander till ansvarsart och har 

tidigare utfört åtgärder inom det aktuella området för att gynna arten.  

Kommunens arbete med grönstrukturplaner är därutöver en åtgärd som 

bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt och djurliv”, 

”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Levande sjöar och 

vattendrag” samt de etappmål som fastställts för dessa rörande biologisk 

mångfald. Ett av dessa etappmål är att senast år 2018 ska betydelsen av 

biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra 

beslut i samhället där så är relevant och skäligt. 

Arbetet med grönstrukturplaner kan också ses som en del i EUs 

biodiversitets-strategi ”No net loss” som innebär att nettoförlusten av 

biologisk mångfald ska ha avstannat väsentligt till år 2020 och helt upphört år 

2050. 

1.2 SYFTE 

Den fördjupade grönstrukturplanen ska utgöra underlag för kommunens 

avvägningar mellan olika intressen i kommande översikts- och 

detaljplanearbete. Grönstrukturplanen ska visa var inom utredningsområdet 

som det finns särskilda naturvärden och sociala värden, samt ange hur de 

kan bibehållas eller utvecklas. 

1.3 KOMMUNENS VISION    

Lekebergs kommun ska vara en trygg plats att bo och vistas i, präglas av 

nytänkande inom offentlig och privat verksamhet, marknadsföra närheten till 

natur- och friluftsliv, samt närheten till regionens nav med all dess service 

och möjligheter. Visionen antogs av kommunfullmäktige den 7 februari 2013. 
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1.4 KOMMUNENS GENERELLA RIKTLINJER FÖR 
GRÖNSTRUKTUR 

Lekebergs kommun är en landsbygdskommun med mycket grönstruktur och 

landsbygdsnära boendemiljöer. Detta ska ses som en stor kvalitet i 

kommunen och bör värnas för att även i framtiden kunna erbjuda 

innevånarna attraktiva och närliggande grönområden. 

Vid detaljplanering och i bygglovshantering ska följande riktlinjer beaktas: 

 I samband med planering av nya eller förtätning av befintliga 

bebyggelseområden ska behovet av gröna korridorer, värdefulla 

småbiotoper och grönområden beaktas för att gynna den biologiska 

mångfalden samt ge utrymme för närrekreation. 

 Vid planering av bostadsområden bör hänsyn tas till möjligheten att 

utöva fysisk aktivitet i närmiljön. 

 Möjligheter till odling bör regelbundet övervägas vid planläggning för 

ny bostadsbebyggelse. 

 Tätortsnära skog med upplevelsevärden bör bevaras. Detta gäller 

även tätortsnära skog som i framtiden bedöms kunna inneha 

upplevelsevärden. 

 Vid bebyggelseutveckling bör alltid hänsyn tas till landskapet som 

helhet, dess kulturmiljö, biologisk mångfald samt rekreation och 

upplevelsevärden. 

 Identifiera och värdera enskilda träd samt se vilka möjligheter som 

finns att bevara och skydda dessa. 

 Utgå från platsen och värdesätt befintlig vegetation som finns vid 

nybyggnation. Bibehåll träd om möjligt, dessa kan ge behaglig 

skugga och är karaktärsskapande till ett område. 

 Bygglov krävs för att ta ner ädellövträd med en diameter på över 50 

cm. 

1.5 UPPDRAG 

WSP har fått i uppdrag att upprätta en fördjupad grönstrukturplan för 

området Lanna-Hidinge i Lekebergs kommun. Uppdraget innebär att det 

aktuella området ska beskrivas med tanke på riksintressevärdena 

geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog. Naturvärden ska 

inventeras.  

Utifrån beskrivningen och inventering ska områdets grönstruktur kartläggas 

så att miljöer, strukturer och stråk kan bevaras i framtida planering. Planen 

ska omfatta både naturvärden och sociala värden som olika former av 

friluftsliv. I planen ska finnas en förteckning över rödlistade arter och 

signalarter som påträffats vid inventeringar och under tidigare inventeringar. 

En art som uppmärksammats särskilt är större vattensalamander. 
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Uppdraget har genomförts på följande sätt: 

 Inventering av större vattensalamander och åkergroda genom 

eDNA-metodik den 19 maj 2017. 

 Inventering av områdets naturvärden i fält den 28 juni – 4 juli 2017. 

 Sammanställning av underlag. 

 Upprättande av temakartor. 

 Sammanställning av fördjupad grönstrukturplan. 

Den plan som nu upprättats kan bli föremål för remissbehandling och kan 

därför senare ändras.   

I det arbete som nu utförts av WSP har Johan Bohlin, Line Holgerson, Meit 

Öberg och Mia Jameson deltagit.  

1.6 AVGRÄNSNING 

Den fördjupade grönstrukturplanen för Lanna-Hidinge omfattar ett område 

söder om gamla E18 med bl.a. golfbana, bebyggelseområden, 

jordbruksmark, skogsmark och vattenfyllda kalkbrott. 

 

Karta 1 Den fördjupande grönstrukturplanens geografiska avgränsning 
(heldragen blå linje) 
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1.7 DEFINITIONER 

1.7.1 Grönstruktur 

Med grönstruktur, eller grön infrastruktur, menas nätverk av livsmiljöer och 

spridningsvägar för växter och djur. Dessa livsmiljöer finns i skog, naturmark, 

jordbruksmark, tomtmark, vägrenar, betesmark osv. Grönstrukturen omfattar 

olika biologiska värden, förser oss med ekosystemtjänster och är viktig för 

upplevelser, fritidsaktiviteter och avkoppling.    

1.7.2 Ekosystemtjänster 

Tjänster och produkter från ekosystemen som på olika sätt gynnar 

människor direkt eller indirekt och som är förutsättningar för vårt liv. 

Ekosystemtjänsterna brukar delas upp i fyra olika kategorier: 

 Stödande ekosystemtjänster: Förutsättningar för att övriga 

ekosystemtjänster ska fungera som exempelvis fotosyntes, 

vattencykler, jordmånsbildning mm 

 Reglerande ekosystemtjänster: pollinering, rening av luft, rening 

av vatten, reglering av klimat, vattenreglering osv 

 Kulturella ekosystemtjänster: friluftsliv, hälsa, rekreation, turism 

osv 

 Försörjande ekosystemtjänster: dricksvatten, frukt, bär, spannmål, 

virke, bioenergi osv 

1.7.3 Ekologisk kompensation 

”Med ekologisk kompensation menas att den som kommer att skada 

naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, 

ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att 

tillföra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. 

Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits.” Ur 

SOU 2017:34. 

Kompensation sker genom att man tillför nya värden eller säkerställer 

befintliga värden som annars skulle gå förlorade. Exempel på 

kompensationsåtgärder är att ett borttaget uppvuxet träd ersätts med flera 

nyplanterade träd, att en borttagen stenmur ersätts med ett stenröse eller att 

en förlorad ekosystemtjänst kompenseras genom att gynna andra 

ekosystemtjänster. 
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2 MÅL FÖR GRÖNSTRUKTUREN I 
HIDINGE-LANNA 

Det övergripande målet med grönstrukturplanen är att ge kommunen 

kunskap om de naturvärden som finns i området och hur dessa kan bevaras 

och förstärkas, även vid fortsatt exploatering och utbyggnad av 

bostadsområden. Den fördjupade grönstrukturplanen ska då kunna utgöra 

underlag för kommunens avvägningar mellan olika intressen i kommande 

översikts- och detaljplanearbete.  

För att uppnå det övergripande målet föreslås följande mål med exempel på 

åtgärder:   

 Mål: Det ska finnas en sammanhängande grönstruktur inom 

detaljplanelagda områden som binds samman med omgivande 

landskap 

o I tillkommande detaljplaneområden ska finnas naturmark 

som anknyter till naturområden i angränsande planområden 

och/eller omgivande landskap 

o Bevara alla biotopskyddade småbiotoper 

o Nya småbiotoper som rösen, murar och holmar skapas i 

solbelysta lägen av nya detaljplaneområdens naturmarker 

 

 Mål: Det ska finnas förutsättningar för kontakt mellan områdets olika 

salamanderlokaler   

o Där det är möjligt i tillkommande planområden anläggs nya 

dammar som tillsammans med omgivande mark utformas för 

att gynna förekomst av större vattensalamander 

o En salamanderdamm bör ligga högst 300 kilometer från 

närmaste andra lämpliga damm 

o Inom några hundra meters radie från dammar med 

salamandrar bör finnas lämpliga miljöer för deras vistelse på 

land efter lekperioden 

o Dagvatten hanteras i öppna lösningar och där det är möjligt 

anläggs dagvattendammar som också kan utgöra attraktiva 

lokaler för större vattensalamander 

o Skogsområdet mellan Lanna badgruva och Mosshaga ska 

vara gynnsamt för spridning av större vattensalamander 

mellan dagbrott i öster och grävda dammar i väster 

 

 Mål: Riksintressevärdet ädellövskog ska gynnas 

o Föryngring med ädellövträd gynnas efter avverkning av 

barrskog.  

o Så långt möjligt sparas alla gamla ädellövträd inom framtida 

detaljplaneområden 

o Bevara skogsdungar med ädellövträd och solitära 

ädellövträd 

o Lämna döende och döda ädellövträd i skogen. Enligt 

Skogsstyrelsen kan även ask och alm lämnas 
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 Mål: Vägar och leder i området ska utgöra en social resurs och en 

resurs för biologisk mångfald 

o På vägkanter och kanter till cykel- och gångvägar i det 

öppna odlingslandskapet ska en hävdgynnad och artrik flora 

gynnas 

o Förekomsten av invasiva arter som blomsterlupin och 

kanadensiskt gullris ska motverkas och minska längs vägar i 

området 

o Cykel/gångstråk ska finnas mellan Lanna badgruva och de 

centrala delarna av utredningsområdet 

o Ridleder bör anläggas i lämpliga stråk genom området. Detta 

är viktigt för såväl friluftslivet som områdets biologiska 

mångfald.  

o Skyddade väganknutna biotoper som alléer och stenmurar 

bevaras, både för landskapets skönhetsvärden och för den 

biologiska mångfaldens skull 
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3 GRÖNSTRUKTURPLAN FÖR 
HIDINGE-LANNA 

I detta avsnitt presenteras den föreslagna grönstrukturplanen för Hidinge-

Lannaområdet.  

Grunderna för planen är följande: 

 Kommunens generella riktlinjer för grönstrukturplan 

 Mål för planen som redovisats i föregående avsnitt, avsnitt 2 

 Riksintressevärden, översiktsplan, detaljplaner, skyddade områden 

mm som redovisats i avsnitt 4 

 Värden som identifierats vid naturinventering och inventering av stor 

vattensalamander under 2017 

3.1 NATURVÄRDEN 

Den information om områdets naturvärden som har funnits sedan tidigare 

har kompletterats genom inventering av naturområden och provtagning av 

vatten för analys av förekomst av större vattensalamander. 

3.1.1 Naturvärdesinventering 

I området för den fördjupade grönstrukturplanen har en inventering av 

naturvärden genomförts under slutet av juni och början av juli 2017. I 

området förekommer höga naturvärden i huvudsak inom de områden som 

idag är avsatta som naturreservat eller biotopskydd. Därutöver finns ett stort 

antal intressanta områden av i första hand lövskog med begynnande 

naturvärden och stor potential att utveckla högre naturvärden. I hela 

utredningsområdet finns naturområden med mycket goda förutsättningar att 

öka naturvärdena hjälp av olika åtgärder.  

En rapport från inventeringen, med områdesbeskrivningar, artlista och 

naturvärdesklassning, redovisas i bilaga 1.  

3.1.2 Inventering av större vattensalamander och åkergroda 

För att undersöka förekomst av större vattensalamander och åkergroda i 

området har vattenprov tagits i fem dammar och analyserats med eDNA-

metoden. Metoden innebär att man analyserar förekomst av DNA 

(hudfragment o d) från undersökta arter i vattenproverna. Förekomst av 

större vattensalamander har påvisats i fyra av fem provtagna dammar, men 

däremot ingen förekomst av åkergroda. 

Provtagningar har inte utförts i samtliga kalkbrott östra delen av 

utredningsområdet. Orsaken är att det finns fisk i flera av de större brotten 

och att de två sydliga brotten (söder om Lannavägen) inte gick att nå vid 

provtagningen på grund av stängsel. Det bedöms dock som troligt att större 

vattensalamander förekommer i de två sydligare brotten eftersom det finns 

tidigare fynd från det ena brottet. 

I en av de provtagna dammarna var resultatet negativt vad gäller förekomst 

av större vattensalamander. Den aktuella dammen är relativt nyanlagd, men 
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utgör liksom övriga grävda dammar en potentiell biotop för större 

vattensalamander. 

Resultat från inventeringen redovisas i bilaga 2. 

3.1.3 Rödlistade och fridlysta arter 

Vid den naturvärdesinventering som genomförts har vissa rödlistade och 

fridlysta arter identifierats. Genom specialinventeringar av olika artgrupper 

går det säkert att hitta fler rödlistade arter än vad som identifierats vid den nu 

genomförda inventeringen. En reflektion om utredningsområdet är att det 

generellt finns få rapporter tillgängliga när det gäller rödlistade arter, och att 

strukturer som gynnar biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet är 

fåtaliga eller saknas helt. Trots områdets rikedom på ädellövträd finns det till 

exempel  bara något enstaka gammalt och grovt ädellövträd med gott om 

håligheter, mulm och solbelyst fårad bark.  

I databasen Trädportalen, där grova träd av alla arter registreras efter 

inventering, finns inga rapporter från Lanna-Hidinge. Områdets skogsdungar 

är yngre och av typen igenväxningsmark efter upphörd betes- eller 

slåtterhävd. Det finns en del äldre ekar, askar och almar i landskapet, men 

bara någon enstaka ek som utvecklat nämnda kvaliteter. I stort sett alla äldre 

askar och almar är döda som en följd av sjukdom, men riktigt gamla och 

grova träden saknas likväl.  

De naturliga ängs- och betesmarkerna är några få och flera av dem har dålig 

hävd, med effekten att mer ovanliga och krävande arter inte längre finns kvar 

eller på utgång. Äldre skog saknas helt i området. 

Den relativt svaga förekomsten av rödlistade arter, och strukturer som är 

gynnsamma för deras förekomst, är väldigt viktig att beakta i det fortsatta 

arbetet med områdets grönstruktur och biologiska mångfald. Det gäller 

särskilt att värna de strukturer som finns idag och att på längre sikt stärka 

förekomsten av strukturer och element av värde för rödlistade arter. 

Tabell 1. Rödlistade och fridlysta arter som rapporterats till Artportalen en 
eller flera gånger från utredningsområdet under perioden 2010-2017. 

Art Status Fridlysning Livsmiljö 

DÄGGDJUR    

Hasselmus4  §§ 41,2 och 5 Lövskog, odlingslandskap 

    

FÅGLAR    

Vaktel NT3 § 4 Odlingslandskap 

Bivråk NT  Odlingslandskap (med 
skogsdungar) 

Kornknarr NT  Odlingslandskapet 

Tornseglare VU  Bebyggelse 

Kungsfiskare VU  Vattendrag med strandbrinkar 

Gröngöling NT  Lövskog 

Spillkråka NT  Löv- och barrskog 

Mindre hackspett NT  Lövskog 

Sånglärka NT  Odlingslandskapet 

Hussvala NT  Bebyggelse 

Svart rödstjärt NT  Bebyggelse 

Nötkråka NT  Löv- och barrskog 

Stare VU  Odlingslandskapet 

Rosenfink VU  Odlingslandskap 

Gulsparv VU  Odlingslandskap 
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Art Status Fridlysning Livsmiljö 

SVAMPAR    

Blekticka NT  Lövskog, odlingslandskap 
(gamla ekar) 

    

KÄRLVÄXTER    

Ask EN  Lövskog, odlingslandskap 

Skogsalm CR  Lövskog, odlingslandskap 

Klasefibbla NT  Odlingslandskap 

Sommarfibbla NT  Odlingslandskap 

Gullviva  §§ 4 och 5 Odlingslandskap, 
lövskogsdungar 

Blåsippa  § 9 Lövskogsdungar 

Tvåblad  § 8 Lövskog 

Jungfru Marie nycklar  § 8 Lövskog, odlingslandskap 

    

GROD- OCH 
KRÄLDJUR 

   

Åkergroda  § 4  

Vanlig groda  § 6  

Mindre 
vattensalamander 

 § 6  

Större 
vattensalamander 

 § 4  

Snok  § 6  

Huggorm  § 6  
1alla paragrafer hänvisar till artskyddsförordningen 
2alla vilda fåglar och vissa djurarter är fridlysta enligt 4 § i artskyddsförordningen  
3Status enligt rödlistan 2015: NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad och CR = akut 

hotad 
4Hasselmus är inte rapporterad från utredningsområdet, men arten hittades alldeles norr om 

Hidinge-Lanna när inventering för nya E18 gjordes. Arten bör rimligen finnas även här eftersom 

lämpliga miljöer finns. 
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3.2 BLÅ-GRÖNA VÄRDEN 

Utifrån tidigare kända naturvärden och nyligen genomförda inventeringar, har 

ett antal olika värdeområden som utgör blåa (vattenmiljöer) och gröna 

(naturmiljöer) strukturer i naturmiljön kunnat identifieras. De värden som 

identifierats redovisas i kartbilden nedan. I kartbilden redovisas också 

fastställda detaljplaner med grönområden, se också avsnitt 4. 

 

Karta 2 Värden knutna till natur- och vattenmiljöer inom utredningsområdet  

3.3 SOCIALA VÄRDEN 

Enligt grönstrukturplanen för Lekebergs kommun ska kommunen i det 

fortsatta arbetet med grönstruktur beakta behovet av sträckningar för 

gångstråk eller ridleder. I kartbilden nedan sammanfattas de sociala värden 

som identifierats inom utredningsområdet.  
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Karta 3 Sociala värden och funktioner inom utredningsområdet 

Golfbanan (Lannalodge golfresort)  samt badplatsen vid de gamla 

kalkgruvorna i nordöst utgör viktiga sociala knytpunkter för såväl boende 

som inresande. I dagsläget finns gång- och cykelstråk som knyter ihop 

tätorten med naturområden i öster. Lanna Badgruva är en kommunal 

badplats i ett kalkbrott. Kiosk finns öppen sommartid. Tillgång till faciliteter 

och parkering. 

Skolområdet, beläget i mitten på kartbilden, utgör en viktig knytpunkt för 

barn- och ungdomar med fotbollsplaner, idrottshall och skolskog. Därutöver 

finns förskola och äldreboende, dessa visas som samhällsfunktioner i 

kartbilden.  

Strax norr om Lanna finns en ridanläggning och flera områden är utpekade 

för hästverksamhet i den fördjupade översiktsplanen för VINNA-området. 

Området kring Garphytteån och Lekeberga-Sälven naturreservat utgör 

viktiga rekreationsområden. 

3.4 KULTURELLA VÄRDEN 

Bygden runt Hidinge och Lanna har en lång kulturhistoria som sträcker sig 

bakåt i tiden ända till stenåldern. Detta avspeglas i en stor mängd 

kulturlämningar av olika typ och från olika epoker som påträffats inom 

utredningsområdet. Det innebär också att människan haft en påverkan på 

landskapet under flera tusen år. 
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Karta 4 Kulturella värden (fornminnen) inom utredningsområdet 

3.5 FÖRESLAGNA GRÖNSTRUKTUROMRÅDEN 

Nedan redovisas de områden som föreslås som grönstrukturområden för att 

främja sociala, kulturella och biologiska värden för en hållbar utveckling av 

Hidinge-Lannaområdet. 

För att uppnå målen med grönstrukturplanen inom de olika 

grönstrukturområdena, och därmed skapa möjligheter för fortsatt 

exploatering och utveckling av området utan att riksintresset skadas, har 

flera åtgärder för respektive området föreslagits i följande avsnitt. 
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Karta 5a Inom de sammanhängande grönstrukturområden bör utveckling ske med hänsyn till den biologiska mångfalden, sociala, kulturella  
värden samt skapa förutsättningar  för spridning av arter genom grönstruktur 
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Karta 5b Möjliga spridningsvägar för större vattensalamander inom utredningsområdet. Vissa åtgärder kan komma att krävas för att förbättra och  
underlätta spridningen mellan befintliga dammar  
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3.5.1 Garphytteån och Lekeberga-Sälven-stråket – Område 1 

Värden 

I väster är Garphytteån en viktig blågrön struktur med lövskogsridåer, stora 

ytor kärrvegetation längs stränderna och anslutande naturmiljölokaler med 

höga naturvärden. Större vattensalamander finns i dammarna i hörnet av 

golfbanan (nära gamla E18) samt i en damm i naturreservatet Lekeberga-

Sälven. I reservatet finns stigar och grillplatser för rekreation och 

utomhusvistelse. 

 

Figur 1 Garphytteån 

Föreslagna åtgärder 

 Bevara trädridån utmed Garphytteån och rensa inte bort döda träd 

där 

 Bevara träd som står på slänterna intill golfbanedammarna i 

nordväst 

 Om görligt kan gärna några lövträdsstockar placeras ut i slänterna 

 Om föreskrifterna för naturreservatet tillåter bör sly röjas runt 

salamanderdammen i Lekeberga-Sälven. Lövträd som faller i 

betesmarken kan gärna flyttas till dammens närhet till gagn för 

salamandrar. 

3.5.2 Lekeberga-Asklunda-Haga-stråket – Område 2 

Värden  

I området finns flera större dungar lövskog av olika typ; både gallrade yngre 

skogar och variationsrika lövskogspartier på igenväxande kulturmark. Nära 

Asklunda har större vattensalamander hittats i en damm som omges av för 

salamandrarna gynnsam lövskogsmiljö. Området har stor betydelse för flora 

och fauna i Lanna-Hidinge som helhet eftersom det är öster om Asklunda 

som de största ytorna med lövskog finns. Det här är också en viktig lokal för 
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kontakt mellan Garphytteån i väster, grönområden vid Haga-Högalid i öster  

och Vreta i norr.  

Alldeles intill Lannavägen i Hidinge fortsätter naturreservatet Lekeberga-

Sälven österut som en betad sidoravin med äldre lövträd och tät yngre 

lövskog. Det här är ett värdefullt parti naturmark bland annat som korridor för 

spridning. 

 

Figur 2 Dammen med större vattensalamander i lövskogen vid Asklunda. 

Föreslagna åtgärder 

 Bör knytas ihop med område 4 genom föryngring av lövblandad skog 

på de nyligen kalavverkade ytorna utmed vägen mot Fjugesta 

 Döende och döda askar och almar kan med fördel lämnas i skogen 

till gagn för flora och fauna 

3.5.3 Vretastråket – Område 3 

Värden  

Från det centrala Vreta-området rinner en liten bäck /dike ned mot 

Garphytteån. Vattendraget med sin ridå av träd och/eller buskar är en viktig 

ledlinje som är gynnsam för rörelser av både blåa och gröna värden mellan 

Vreta och Garphytteån. Vretastråket är en viktig länk mellan omgivande 

landskap och Lannas nya centrala bebyggelse. För att fungera bra som 

ledlinje eller korridor för faunan är det av stor betydelse att Vretastråkets 

olika delar inte blir för smala eller alltför ”genomskinliga”.   
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Figur 3 Lite större ek och hasselbuketter i Vretalundsskogen 

De centrala delarna av Lanna utgörs av detaljplanelagda markområden. I 

detaljplanerna har mark för naturområden avsatts och delar utgör också 

skötselområde för större vattensalamander. De centrala park- och 

grönområden är viktiga att bevara både ur ett socialt perspektiv och ur ett 

ekosystemperspektiv. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utveckla skogsdungar nära de nygrävda dammarna 

strax norr om Vretalundsskogen 

 Bibehåll gärna buskar och träd längs bäcken/diket som rinner ned 

mot Garphytteån 

 Större, sammanhängande naturområde avsatt som naturmark i 

detaljplan vilket skapar bättre förutsättningar för vattensalamander 

och grodor 

 Reservatsbildning förväntas ge positiva effekter för utveckling av 

sociala och grön-blå värden i området 

3.5.4 Kalkbrotts-Eriksbergs-stråket – Område 4 

Värden 

Östra delen av planområdet domineras helt av de gamla kalkbrotten med 

omgivande ädellövrika lövskogar. Det här är viktiga strukturer för både blå 

och gröna värden. Kalkbrotten är en viktig blå struktur med förekomst av t ex 

större vattensalamander och andra groddjur. De omgivande lövskogarna, 

som är förhållandevis stora, är goda miljöer för groddjurens mer 

landbaserade period. De är även viktiga för fåglar och däggdjur eftersom det 

här finns platser med liten störning av människor. I skogspartierna finns både 

gång- och cykelleder som används flitigt av Lannabor. Området är ett viktigt 

rekreationsområde. 

Vid utveckling av Eriksbergsområdet bör lövträd främjas. Ett 

sammanhängande stråk med lövskog mellan kalkbrottsdammarna och 



 
 

 
24 | 10245318  •   

golfbanedammen vid Mosshaga bör utvecklas för att underlätta för 

vattensalamandrarnas etablering i denna. 

Småbiotoper som alléer och stenrösen kan förslagsvis anläggas i skogsbryn 

eller vid anläggning av nya och befintliga vägar längs Lanna Hills.  

 

Figur 4 Badbrygga och krans av lövskog vid den största kalkbrottsdammen 

Föreslagna åtgärder 

 Vid utveckling av Eriksbergsområdet bör lövträd främjas till förmån 

för mörka granplanteringar 

 Småbiotoper som alléer, stenmurar och stenrösen kan anläggas vid 

vägar eller skogsbryn 

 Den nya skog som anläggs mellan Mosshaga och kalkbrotten bör ha 

stort lövsinslag för att knyta ihop områdets olika delar 

 Länka samman området vid Lanna lodge med cykel- och gångleder 

runt kalkbrotten genom cykel- och gångled i skogen öster om 

Mosshaga. Kan kombineras med lövrikt skogsstråk 

3.5.5 Fornåker – Område 5 

Värden 

Det här är ett oexploaterat grönområde som om möjligt bör bevaras både i 

egenskap av lagskyddad fornlämning och som centralt beläget grönområde. 

Fornlämningen är en fossil åker med röjningsrösen som också kan vara en 

viktig biotop insekter samt grod- och kräldjur. Lämningarna är idag mycket 

svåra att se eftersom området har en lövskog med mycket tät och nästan 

ogenomtränglig buskvegetation. Tillsammans med Vretastråket är det här en 

centralt belägen enhet som är viktig för både flora och fauna i de centrala 

delarna av Lannaområdet. Med tanke på områdets läge kan det vara svårt 

att knyta ihop det med cykel- eller gångvägar i Lannaområdet, men den 

grönska och fågelsång som finns här bidrar till trivsel för de som bor och 

vistas i de centrala delarna av Lanna.  
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Figur 5 Den täta buskvegetationen på fornåkern 

Föreslagna åtgärder 

 Öppna upp området gradvis genom att röja sly och gynna tillväxt hos 

en del lövträd som på sikt kan ge området tydligare karaktär. Ge akt 

på fornlämningar vid åtgärder, men framhäv gärna deras existens 

som en påminnelse om Lannas forntidshistoria. 

3.5.6 Backa åker – Område 6 

Värden  

Ett område som delvis är naturområde i detaljplan, kulturlämning av typ 

bevakningsobjekt1, delvis betesmark som identifierats i Jordbruksverkets 

ängs- och betesmarkinventering.  

Området utgörs idag av igenväxande betesmark där det fortfarande finns 

relativt gott om hävdgynnade arter kvar som bockfot, brudbröd, rödklint, 

rödkämpar, gullviva, darrgräs och svinrot. 

Området är en viktig lokal för att bevara hävdgynnade växter i 

odlingslandskapet och bör hävdas regelbunden. (område 21 i NVI). 

Ur grönstruktursynpunkt ligger området lite isolerat utan direkt kontakt med 

andra, större ytor av naturmiljö. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utöka hävden 

 Kan genom mindre grönstråk länkas ihop med Skrantås åker 

                                                   
1 Hidinge 11:1 och 11:2 har fått den antikvariska bedömning ”bevakningsobjekt”. Objekten bör 

utredas vidare för slutlig bedömning. 
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3.5.7 Skrantås åker 

Värden 

Den här ytan ligger inom planområde för Hidinge-Lanna 1:89. Området har 

tidigare identifierats i Jordbruksverkets ängs- och betesmarkinventering och 

är idag en svagt hävdad betesmark på torrare mark med god förekomst av 

hävdgynnade arter som brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar, 

bockrot och gullviva. 

Fortsatt och ökat betestryck är viktigt för bevarande och fortsatt positiv 

utveckling av områdets naturvärden. 

Föreslagna åtgärder 

 Bibehåll och utöka hävden 

 Utveckla detaljplanelagda grönområden genom att skapa 

småbiotoper för spridning av arter mot Vreta och Asklunda 

3.5.8 Större vattensalamander 

Värden  

Större vattensalamander är en av Lekebergs kommuns tre ansvarsarter. 

Hänsyn till arten har tagits genom att kommunen bevarat och tillskapat 

dammar samt i senare detaljplaner lagt passager med naturmark i 

detaljplaner för att tillgodose vattensalamandrarnas landhabitat. Ett särskilt 

skötselområde för större vattensalamander har inträttats i detaljplanen för 

Vreta 2:11. 

Föreslagna åtgärder 

 I närheten av salamandrarnas lekdammar, inom en radie av 10-100 

meter, säkerställs lämpliga landbiotoper i form av lövdominerade 

träddungar/skog med murkna trädstammar och stubbar där det råder 

skuggiga och fuktiga förhållanden. 

 För att få en spridning av salamandrar mellan konstaterade lokaler 

kan ytterligare lekdammar behöva anläggas med en storlek av minst 

10 m diameter och 0,5 m vattendjup. Dammarna måste innehålla 

vattenvegetation där honan kan fästa äggen. Avståndet mellan 

dammarna bör sannolikt inte överstiga 300 m. 
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4 GRUNDLÄGGANDE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GRÖNSTRUKTURPLAN 

Området för den fördjupade grönstrukturen ligger i södra delen av den så 

kallade Latorpsplatån - Närkes enda platåberg. Här ligger sedimentära 

bergarter från kambrium-ordovicium lagrade ovanpå urberget. Överst finns 

kalksten som ger en tydlig positiv effekt på växtlighetens artrikedom och 

frodighet.  

Latorpsplatån reser sig drygt 50 meter över omgivande landskap, och de 

centrala delarna av planområdet Hidinge-Lanna ligger uppe på själva platån. 

Höjdskillnaden mot omgivningen märks tydligt i framförallt västra och södra 

delen av planområdet där de öppna odlingsmarkerna sluttar kraftigt ned mot 

den omgivande slätten. Uppe på själva platån är höjdskillnaderna små med 

ett svagt kuperat och mjukt landskap. 

 

Figur 6 Utsikt över öppna fält från Asklunda ned mot Garphytteån 

En titt på häradsekonomiska kartan från 1867 visar att Lannaområdet på den 

tiden var ett småskaligt jordbrukslandskap med gott om små och flikiga 

åkertegar, en del ängs- och betesmarker samt väldigt gott om lövträd uppe 

på platån. På de 150 år som gått sedan dess har hävden på de flesta av 

ängs- och betesmarkerna upphört, många åkertegar lagts igen eller 

planterats med gran, och ganska stora delar av det gamla odlingslandskapet 

har tagits i anspråk för byggnation. I och med det har känslan av småskaligt 

jordbrukslandskap till stor del gått förlorad.  
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Figur 7 Utdrag från Häradsekonomiska kartan (Knista) från 1867. 
©Lantmäteriet 

Det nutida Lanna domineras av golfbana, golfanläggning och nybyggda 

villaområden. Många av de gamla ängs- och betesmarkerna har vuxit igen till 

lövskog med inslag av ädellövträd som ek, ask och alm, och av den 

hävdgynnade floran finns små rester kvar i några betesmarker och någon 

dikesren. Här dröjer sig hävdgynnade arter som brudbröd, rödkämpar, 

klasefibbla, sommar fibbla och darrgräs kvar i tynande populationer. De lite 

större åkermarkerna på platåns sluttning ned mot Svartån och Garphytteån i 

söder och väster brukas fortfarande som åker. 

Naturvärdesmässigt är planområdets högsta värden knutna till förekomsten 

av lövskog och ädla lövträd. Här finns förhållandevis gott om lövträdsdungar 

med ek, ask och alm och frodig buskvegetation. Vad som området saknar är 

dels riktigt gamla och grova lövträd med gott om håligheter, och dels död 

lövträdsved. Förekomsten av rödlistade och hotade arter är begränsad i 

området just på grund av att många av de strukturer och kvaliteter som utgör 

deras livsmiljö saknas.  
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I nordöstra delen av området, runt de gamla kalkbrotten, finns höga sociala 

värden med ett väl utbyggt nät av promenadstigar, MTB-leder och 

badplatser. Med undantag av golfbanan mitt i Lanna har övriga partier av 

planområdets mer bebyggda delar än så länge begränsat med strukturer för 

att gynna och underlätta friluftsliv och sociala värden.  

4.1 RIKSINTRESSEN 

Hidinge-Lanna-området utgör den sydligaste delen av riksintresset 

”Latorpsplatån”, som är riksintresse för naturvård enligt bestämmelser i 3 kap 

6 § miljöbalken. Detta innebär att riksintressevärdena så långt som möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Enligt 

Länsstyrelsens beskrivning av riksintresset är riksintressevärdena 

geovetenskap, odlingslandskap och ädellövskog.  

Förutsättningarna för bevarande av riksintressevärdena är enligt 

länsstyrelsen följande: 

”Återstående ädellövbestånd måste skyddas från omföring till barrskog och 

markexploatering för bebyggelse. Fortsatt jordbruk med åkerbruk, 

naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement. Restaurering 

av igenvuxna ängar och naturbetesmarker. Områdets värden kan påverkas 

negativt av: Minskad eller upphörd jordbruks-/betesdrift, skogsplantering på 

jordbruksmark, energiskogsodling, spridning av gifter eller gödselmedel, 

bebyggelse, nydikningar, täkt, luftledningar, vägdragningar.” 

 

Figur 8 Utredningsområdet och riksintressen för Naturvård i 
Kilsbergsområdet. 
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Den del av riksintresset som omfattas av denna grönstrukturplan har i första 

hand värden knutna till områdets berggrund, odlingslandskap och skogar 

med ädellövträd. 

Precis som i övriga delar av landet där det funnits ett mer småskaligt 

jordbruk har odlingslandskapet runt Lanna förändrats kraftigt de senaste 150 

åren; hävden har upphört på nästan alla ängs- och betesmarker, mindre 

åkrar har planterats igen med gran eller vuxit igen på egen hand och på 

delar av den gamla åkermarken finns numera bostäder eller golfbana. De 

centrala delarna av området, som förr var småskalig odlingsmark, är idag 

starkt förändrade med ett mer igenvuxet intryck där lövskogsdungar, yngre 

granskogar, en golfbana och bostadsområden varvas med en del öppna 

åkermarker som används som betesmark eller vall. Området runt Lanna kan 

i det närmaste beskrivas som landsbygd i övergång till tätort eller 

stadsliknande bebyggelse. Områdets värde som odlingslandskap med ängs- 

och betesmarker är starkt försämrat, och på väg att försvinna helt. Större 

arealer öppna fält finns i utkanten av planområdet. I söder och väster sluttar 

Latorpsplatån ned mot Svartån och Garphytteån. 

Enligt den häradsekonomiska kartan från 1867 fanns det gott om lövträd på 

Lannas ängs- och betesmarker för 150 år sedan (Figur 7). Man kan inte 

säkert veta, men det finns goda skäl att anta att det precis som nu var gott 

om ek, ask, alm och lönn. Idag är de hävdade markerna nästan borta men 

många av dem har genom igenväxning övergått till lövskogsdungar med gott 

om ädellövträd och ett tätt buskskikt. Den typen av lövskogsdungar är en 

viktig karaktär i området och av stor betydelse för både naturvärden och 

sociala värden. 

 

Figur 9 För Lannaområdet karaktäristisk lövskogsdunge med frodigt 
buskskikt och lundartad flora. 
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I några små kvarvarande ytor med betesmark finns fortfarande lite äldre 

lövträd som står öppet, till gagn för landskapsbild, flora och fauna. Trots att 

här funnits lövträd i odlingsmarkerna under lång tid visar området av någon 

anledning en påfallande frånvaro av riktigt gamla och grova lövträd med gott 

om håligheter; den typ av träd som har extra stort värde för flora och fauna. 

Bristen på gamla lövträd avspeglas i de få fynden av rödlistade arter i 

området. 

I områdets ytterkanter finns två Natura 2000-områden; Svartkärr i öster och 

Lekeberga-Sälven i väster. Båda dessa områden är skyddade som 

naturreservat och utgör även riksintressen enligt 4 kap 8 § miljöbalken.   

4.2 SKYDDADE OMRÅDEN 

4.2.1 Generella skydd 

Vissa typer av områden är generellt skyddade enligt miljöbalkens 

bestämmelse, nämligen strandnära områden på land och i vatten samt vissa 

biotoper i odlingslandskapet. 

Strandskydd, som syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 

allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, omfattar land och vattenområdet intill 

100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenavstånd. 

Strandskyddsbestämmelser gäller vid Garphytteån. 

Följande biotoper skyddade enligt miljöbalkens biotopskyddsbestämmelser: 

 Allé (vuxna lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av 

minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i 

övrigt öppet landskap 

 Källa med omgivande våtmark 

 Odlingsröse i jordbruksmark (upplagd ansamling av stenar med ursprung i 

jordbruksdriften 

 Småvatten eller våtmark i jordbruksmark (kärr, gölar, vätar, 

översilningsmarker, kallkällor, öppna diken, dammar och högst två meter 

breda naturliga bäckfåror) 

 Stenmurar i jordbruksmark  

 Åkerholme (areal högst 0,5 ha som omges av åkermark eller kultiverad 

betesmark) 

 Gång- och cykelstråk för hållbara transporter till Lanna Badgruva och 

kollektivtrafik 

Inom området för den fördjupade grönstrukturplanen finns ett mindre antal 

stenmurar, odlingsrösen och alléer kvar i det öppna odlingslandskapet, men 

merparten av de odlingsrösen och stenmurar som en gång fanns ligger 

numera i skog och omfattas därmed inte av det generella biotopskyddet. 

4.2.2 Särskilt skyddade områden 

Nedan beskrivs de områden inom utbredningsområdet som är skyddade 

enligt lag eller har pekats ut som viktiga områden för bevarandet för den 

biologiska mångfalden. De skyddade området framgår av kartbilden nedan. 
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Karta 6 Skyddade områden samt områden med särskilda värden 
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Naturreservat  
 

 Vretalundaskogen 
Enligt förslag till bildande av naturreservatet (dnr 2015-390) är syftet med 

reservatsbildningen att vårda och vevara värdefill lövskog rik på ädellöv samt 

säkerställa närnatur med höga naturvärden i anslutning till Hidinge skola. 

 

Figur 10 Vretalundsskogen – en lövskog med höga sociala värden 

 Lekeberga-Sälven 

Enligt beslut 1974-04-26 om bildande av naturreservat syftet med reservatet 

att skydda och bevara området landformer och geologi, samt genom 

lämpliga åtgärder återskapa ett öppet, betespräglat landskap.  

Reservatet utgör idag möjligheter för besökande att uppleva området 

naturvärden. I reservatet finns grillplatser och utmärkta stigar samt faciliteter 

och parkering. 

Lekeberga-Sälven utgör också Natura 2000-område enligt art- och 

habitatdirektivet (SE0240110) för dess intressanta geologiska formationer 

samt flora och fauna kopplat till betesmarker och vattendrag. 

Biotopskydd och nyckelbiotoper  

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga 

naturvärden som skyddas enligt miljöbalkens biotopsskyddsbestämmelser 

beskrivit ovan. 

Nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö 

(biotop) där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. De har en 

nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. 

 Strand- och svämskog 

I västra området vid Garphytteån, finns ett område som både är klassat som 

nyckelbiotop och är skyddad som biotopskyddsområde (se Figur 11). 
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 Ädellövnaturskog 

I östra området utgör en del av lövskogsområde vid kalkbrotten i nordöstra 

delen av området nyckelbiotop utan något långsiktigt skydd. Området har ett 

stort inslag av ädellövträd och gott om död ved. 

 

Figur 11 Biotopskyddad ravin med lövskog vid Garphytteån 

4.3 KOMMUNALA PLANER 

4.3.1 Översiktsplan 

Lekebergs kommuns översiktsplan antogs 11 juni 2014.  I översiktsplanen 

finns några specifika ställningstaganden som rör Hidinge-Lanna-området: 

Riksintresset Latorpsplatån ska beaktas vid fysisk planering, bygglovsgivning 

och annat tillståndsförfarande. Vidare exploatering av Lanna ska bygga på 

den fördjupade översiktsplanen för området. Utvecklingen i Lanna-

Hidingeområdet ska ske på ett sätt så att de värden som riksintresset för 

naturvård vill värna stärks samtidigt som den fördjupade översiktsplanen för 

Vintrosa-Lanna följs. 

4.3.2 Fördjupad översiktsplan 

Tillsammans med Örebro kommun har Lekebergs kommun utarbetat en 

fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna, planen är antagen av 

kommunfullmäktiga i Lekeberg 13 juni 2012. 

Den fördjupade översiktsplanen är utformad så att all exploatering av 

området ska göras så att inte de värden som ligger till grund för riksintresset 

skadas påtagligt. 
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4.3.3 Kommunövergripande grönstrukturplan 

Lekebergs kommun antog en kommunövergripande grönstrukturplan hösten 

2014. I arbetet med att ta fram planen har sju områden i Hidinge-Lanna 

beskrivits närmare. 

 

Figur 12 Områden inom Hidinge-Lanna-området som ingår i kommunens 
övergripande grönstrukturplan 

I planen anger kommunen ställningstaganden och förslag på utveckling för 

dessa områden: 

Område 1 – Vreta 

Lövskogsområde med rik flora söder om Lanna golfbana. Området kan 

utvecklas som närnaturområde men innehar inte omistliga värden. Området 

föreslås utvecklas med fokus på sociala värden genom tillskapandet av ett 

fåtal stigar alternativt en slinga genom röjning av undervegetation.  

Område 2 – Öster om golfbanan 

Avverkat område med grusväg i nord-sydlig riktning. Här finns inte några 

stora naturvärden utöver en stenmur. Grusvägen som passerar området bör 

värnas som länk österut mot Lanna badgruva och området utvecklas med 

fokus på sociala värden.  

Sedan upprättandet av den övergripande grönstrukturplanen har område 2 

detaljplanelagts för byggande av bostäder.  

Område 3 – Lanna badgruva 

Vattenfyllt kalkbrott med omgivande skog. Höga biologiska värden särskilt 

norr om brottet. Stora sociala värden och även kulturella värden. Värdefullt 

för Lekebergs kommun. Det föreslås att området utvecklas med fokus på de 

sociala värdena samtidigt som de biologiska värdena värnas.  

Område 4 – Vretalundsskogen 
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Lövskogsområde med äldre träd och nät av stigar. Mycket höga biologiska 

värden med stora lövträd och rik flora. Området har stora sociala värden 

både för skolan intill och för boende. Det föreslås att området utvecklas med 

fokus på befintliga biologiska och sociala värden. Arbete pågår med att ge 

Vretalundsskogen ett långsiktigt skydd som naturreservat genom beslut av 

kommunen.  

Område 5 – invid Garphytteån 

Jordbruksmark, delvis i träda, intill Garphytteån. Området har vissa 

biologiska värden vid Garphytteån och exploatering föreslås i enlighet med 

gällande översiktsplan, samtidigt som allmänhetens tillgänglighet till ån 

säkerställs.  

Delar av område 5 omfattas för närvarande av pågående detaljplanearbete. 

Planområdet omfattar inte nyckelbiotopen och vissa naturvårdshänsyn anges 

i utkast till planen.   

Område 6 norr och söder om gamla E18 

Granskog med inslag av lövträd med stigar. Området har enbart små 

biologiska och sociala värden och bör kunna exploateras. 

Område 7 – Kalkstensvägen 

Området, som är detaljplanelagt som park, är en tidigare åkerholme nu 

omgiven av bostäder. Här finns äldre oxel och körsbärsträd. Området 

föreslås bevaras i sin helhet, undervegetation röjs.  

4.3.4 Detaljplaner 
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Inom området finns flera fastställda detaljplaner och arbete pågår med 

ytterligare ett antal. 

Fastställd detaljplan Laga kraft Detaljplanens syfte 

Del av Vreta 2:11, Lanna 2013-03-07 Möjliggör för bostäder 

Sälven 1:35 2017-07-08 Möjliggör för bostäder. Ändring av 

detaljplan. Detaljplan vann laga kraft 

2008-02-27 

Sälven 1:31, Skrantåsen 2010-10-26 Möjliggör enbostadshus och förskola 

samt seniorboende  

Vreta 1:38 m.fl. 2012-12-22 Möjliggör idrottshall med 

angöringsplatser för bussar och 

parkeringsplatser samt anslutning till 

Hidingevägen 

Vreta 2:11 del av Golfbana 

(Lanna Valley) 

2015-06-02 Möjliggöra för bostadsområde samt 

verksamhetsområde med centrum, 

handel och kontor 

Vreta 3:13 m.fl. 1964-01-17 Möjliggör fritidsstugeområde 

Del av Lanna Hills Hidinge-

Lanna 4:62 

2015-06-02 Möjliggör för bostäder 

Hidinge-Lanna 4:62 m fl 

del av golfbanan (Lanna 

Hills) 

2012-10-22 Möjliggör för bostäder 

Golfbana vid Lanna, 

Hidinge 

2001-03-15 Områdesbestämmelser. Golfbana 

med nio hål 

Hidinge-Lanna 4:14 m.fl. 2002-05-02 Möjliggör bostäder genom förtätning 

och komplettering 

Stadsplan 3:28 Lanna 1978-10-10 Möjliggör bostäder 

Hidinge-Lanna 4:64 m.fl. 1990-02-14 Möjliggör daghem, bostäder och 

äldrebostäder 

Hidinge-Lanna 3:70 m.fl. 2011-10-19 Planändring. Möjliggör bostäder. 

Detaljplan vann laga kraft 2006-01-

02 

Hidinge-Lanna 2:8 m.fl. 2006-01-02 Planändring (också 2001). 

Detaljplan vann laga kraft 1999. 

Bebyggt med fristående 

enfamiljshus. 

 

Planområde Planskede Kommentar 

Sälven 1:41 och 1:39 Bearbetning 

inför 

antagande  

Möjliggöra attraktiva bostäder i ett 

naturnära läge intill Garphytteån. 

Har anpassats efter den 

nyckelbiotop som finns i närheten. 

35 meter trädlängds avstånd 

föreligger mellan byggrätt för bostad 

och gränsen för nyckelbiotopen.  
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Hidinge-Lanna 1:89 m.fl. Samråd Planen ska möjliggöra en ny väg 

och bostadsbebyggelse på del av 

åkermarken.  

Del av Vreta 2:11 Samråd Planen ska möjliggöra nya bostäder 

i direkt anslutning till befintliga 

bostäder vid Lanna Hills (Hidinge-

Lanna 4:62 mfl)  

 

  



 
 

 

 
10245318 •     | 39   

5 REFERENSER 

Naturvårdsverkets vägledning om ekosystemtjänster, 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsplanering/Gron-infrastruktur/Nationellt-

arbete-som-ar-relevant-for-gron-infrastruktur/  

Ekologisk kompensation, SOU 2017:34 

Registerblad för riksintresset Latorpsplatån, Länsstyrelsen Örebro län 

Grönstrukturplan för Lekebergs kommun, antagen 2014 

Artdatabankens artfaktablad om större vattensalamander 

Webbaserade informations- och kartjänster 

Detaljplaner Lekebergs kommun (2017-08-01) 

http://lanskarta.orebro.se/#0&6;0&4&495388;6566535&-1&494&  

Skogsstyrelsen, Skogens pärlor 

https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/  

Naturvårdsverket, Skyddad Natur http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  

Riksantikvarieämbetet, Fornminnesinformationssystem (FMIS), Fornsök 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html  

 

5.1 GIS-KARTOR OCH ERHÅLLEN GEODATA 

Om inget annat framgår har samtliga kartunderlag tagits fram av WSP. 

Likaså har Inventerade värden (ytor, linjer och punktskikt) samt Detaljplaner 

och detaljplanelagda naturområden har digitaliserades av WSP. 

Bakgrundskartor till samtliga rapportkartor utgörs av Lantmäteriets 

topografiska karta samt ortofoto från Lantmäteriets visningstjänst (VMS). 

Kartorna har framställts i koordinatsystemet SWEREF99 TM. 

Naturreservat och andra skyddade områden har erhållits från Länsstyrelsens 

geodatakatalog samt den nationella geodataportalen i shape-format. 

Forminnen har hämtats från Riksantikvariämbetets 

Fornminnesinformationssystem (FMIS). 
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NATURINVENTERING 

Bakgrund och inledning 

Som en del av den fördjupade grönstrukturplanen har WSP genomfört en naturinventering av planområdet. Arbetet har 
utförts av biolog Johan Bohlin. Syftet med naturinventeringen var dels att enligt SIS-standardmetodik för 
naturvärdesinventering identifiera och avgränsa de geografiska områden som är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald, och dels de övriga områden av olika naturtyp som kan vara värdefulla element i en grönstrukturplan (som t 
ex korridor eller stepping stone) även om de idag inte hyser naturvärden som innebär att de kvalificerar för en 
naturvärdesklassning. Av den anledningen finns både naturvärdesklassade områden och områden utan klassning med i 
redovisningen. 

Naturen i Lanna-Hidingeområdet har en stark påverkan av mänskliga aktiviteter. Många oklassade naturområden är 
därför olika typ av igenväxningsmark eller mark i övergångsskeden, med svårbedömt naturvärde. Fler områden är på 
gränsen till naturvärdesklass 4, men för att undvika ”överklassning” har de av försiktighetsskäl lämnats utan klass.  

 

Figur 1. Karta över ytobjekt i Lanna-Hidingeområdet 
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Ytobjekt 

 

 

Område 1 Trädklädd betesmark i ravin 

Naturvärdesklass 1 

Motivering Naturreservat med syfte att i första hand bevara ett djupt nedskuret ravinområde med 

branta sidor. På botten meandrar Garphytteån och Lekhytteån. Merparten av 

naturreservatet är en glest trädklädd betesmark med mest björk. Andra trädslag är gran, ek, 

ask, gråal och lönn. Hävden är relativt god men ställvis finns gott om lövsly. Enstaka grov 

lövträdslåga, men mest öppen betad gräsmark. I östra kanten finns mindre damm med 

större vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). 

 

Naturvårdsarter Större vattensalamander, kungsfiskare och forsärla 

Area (ha) 33,75 

Område 2 Trädklädd betesmark i liten ravin 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betad sidoravin med äldre lövträd (björk och gråal) och tät yngre lövskog. Värdefull och 

viktig för flora och fauna som korridor för spridning och rörelse i landskapet. Svag hävd. 

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 0,70 
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Område 3 Biotopskyddad ravin med lövskog 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Sidoravin till Garphytteån vars södra sida är biotopskyddad nyckelbiotop. Ravinen har 

ogallrad, frodig och högstammig lövskog med mest medelålders asp, gråal och björk. 

Enstaka gran och lönn. En lite grövre spärrgrenig ek  med fårad bark och några döda 

grenar står på södra sidan, ungefär mitt emellan ån och vägen. Inte så mycket död ved 

nu, men självgallring pågår. Rikligt med små askar i buskskiktet och svagt utvecklat 

fältskikt. Vid mynningen mot ån finns ett litet kärrparti parti med bl a missne, ältranunkel, 

sumpförgätmigej och obestämd finflikig vattenväxt vars vita blommor stack upp på 20 cm 

långa skaft över vattenytan. 

 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,52 
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Område 4 Strandnära lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsdominerad ridå utmed Garphytteån. Bra korridor med stort värde för både flora 

och fauna. Björk, asp, lönn och gråal samt en del stora granar. Gråal dominerar klart. 

Längst i norr några gamla tallar. Bitvis finns högvuxen strandvegetation med bl a älgört, 

skogssäv, strandlysing, missne, grenrör, strandklo, brännässla, flädervänderot och 

majbräken. Här och var finns små sidoraviner med lövträd och lite död ved. Ganska god 

förekomst av högstubbar av gråal utmed ån. Ett par rörhönor med ungar observerades i 

norra delen. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 3,53 

Område 5 Damm med större vattensalamander 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Damm med större vattensalamander. Markerad svacka i utkanten av golfbanan där en 

uppdämd bäck bildar två sammanhängande dammar. Båda dammarna är solbelysta och 

har små glesa skogspartier i angränsande slänter, men ingen död ved. Det finns däremot 

gott om håligheter i slänterna eftersom de bitvis är utfyllning med sprängsten, och har en 

del sorkhål. Utmed kanten av dammarna finns bredkaveldun, veketåg, en del tuvor med 

starr och mannagräs, en liten vassrugge samt andmat och skogssäv. Vatten rinner sakta 

genom dammarna när nivån når över dämmena. 

 

Naturvårdsarter: Större vattensalamander 

Area (ha): 0,82 
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Område 6 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre gallrad björkdunge med buskskikt av ek, rönn, brakved. Gott om liljekonvalj. Ingen 

död ved men gott om lövförna. Begränsat värde för växt- och djurliv, men om det finns 

grodor eller salamandrar i den närliggande lilla dammen är dungen värdefull som 

närmaste skogsdunge. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,59 

Område 7 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hävdad betesmark med förekomst av mer vanliga hävdgynnade arter som t ex gökärt, 

liten blåklocka, vårbrodd och prästkrage. Gott om lövträd som asp, björk och ek samt gott 

om hassel. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 

Område 8 Hässle 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hasseldunge med några större ekar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,10 
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Område 9 Lövskog med hassel 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Väldigt tät förekomst av hasselbuketter där en del gamla stammar har god påväxt av 

skorplavar. Över hasseln reser sig en del äldre träd av ek, lönn, oxel och asp. Mitt i 

området finns två stugor. Området med hassel tjänar antagligen som avskärmning mellan 

stugor och golfbana. Lokalt intressant lövskogsparti för både flora och fauna. Viktig del i 

en nord-sydgående korridor. Här finns bland annat blåsippa, liljekonvalj, nejlikrot, ormbär 

och olvon. Lite död ved i klenare dimension. 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,36 

Område 10 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad högstammig lövskog med inslag av ädellöv. Ingen död ved. Frodigt 

buskskikt med asp, rönn och hassel. Värde som refugium för fauna, närmaste skogsdunge 

till dammar i skötselområde för större vattensalamander och som del i nord-sydgående 

korridor. Liljekonvalj, bergklint, gullris, gökärt och några exemplar av en obestämd större 

fibbla? Antagligen gammal betesmark. I södra kanten några spärrgreniga ekar som är lite 

äldre än beståndet i övrigt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 
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Område 11 Vretalundsskogen 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Blivande kommunalt naturreservat. Lövskog av typen ek-hassellund med en del äldre ek 

samt spridda yngre ek, asp, sälg, gråal och björk. Under lövträden finns gott om 

hasselbuketter, och nere på marken ett svagt utvecklat fältskikt med mest liljekonvalj, 

stinksyska, vitsippa och blåsippa. Enstaka trolldruva. Lite död ved. Området har ett stort 

socialt värde och är mycket flitigt använt av barn. I och med det är träd och vegetation 

relativt slitna med negativ effekt för artrikedomen. Flera kojor i norra delen.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och blekticka 

Area (ha): 2,48 
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Område 12 Lövskog med död ved och ädellövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gallrad lövskogsdunge med ganska glest stående högstammiga exemplar av asp, ask, ek 

och körsbär. Nyligen gallrat med mycket tätt buskskikt med hassel, olvon, körsbär, asp, 

ask, skogstry. Fältskikt med stinksyska, trolldruva, bergslok, blåsippa, ormbär, tuvtåtel, 

gullviva. Flera döda askar och spridda asklågor samt många askar som är döende. Enstaka 

grov spärrgrenig ek. Ormvråksbo med ungar och i sydvästra delen en damm med större 

vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). Värdefullt för lokala floran och faunan. 

Sannolikt gammal betesmark. 

 

Naturvårdsarter: Ask, trolldruva, blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 5,14 
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Område 13 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad lövskog med mest björk och gråal. Frodigt buskskikt med mycket hägg 

och ask. Kirskål dominerar fältskiktet. En del död ved från tidigare bestånd. Fuktigt och 

sannolikt intressant för groddjur efter lekperioden.  

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 2,09 

Område 14 Lövskogslund med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 3 

Motivering: Lövskogslund med artrikt trädskikt av lönn, körsbär, gråal och sälg samt enstaka ask, ek 

och asp. God föryngring av ask och alm. Rik förekomst av hasselbuketter och spridda 

hagtornsbuskar. Träden är inte särskilt gamla men enstaka ek och ask har begynnande 

spärrgrenighet och döda nedre grenar som en följd av igenväxning. I norra delen står 

några äldre och grövre ekar och askar. Enstaka torraka men ingen låga. Fältskikt med 

stinksyska, liljekonvalj, trolldruva, kirskål, nejlikrot, blåsippa, brännässla m fl. Antagligen 

gammal betes- eller ängsmark där igenväxningen är långt gången. Vid besöket hördes 

svarthätta, nötväcka, härmsångare, trädgårdssångare, steglits, lövsångare och gulsparv.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och gulsparv 

Area (ha): 1,35 
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Område 15 Igenvuxna hagmarker med lövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Variationsrikt lövskogsområde på gammal kulturmark. Spridda äldre lövträd (ek, ask, asp) 

med ibland tät lundartad miljö under, och på en del partier mer öppet med tätt och frodigt 

buskskikt med ask, skogstry, hassel, alm och asp. Här och var i området står eller ligger 

döda grövre askar. Värdefull yta för djur- och växtlighet i Lanna. Fältskikt växlar mellan 

lundtyp och partier med hävdgynnade arter som gullviva, humleblomster, prästkrage, 

jordklöver och olika fibblor. I lundpartierna gott om liljekonvalj och blåsippa samt en del 

trolldruva och stinksyska. 

 

Naturvårdsarter: Gullviva, trolldruva och blåsippa. 

Area (ha): 2,10 
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Område 16 Igenväxande hagmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Igenväxande hagmark med spridda äldre lövträd (mest ask och björk). Högvuxet fältskikt 

med strätta, lysing, älgört och tuvtåtel. Bitvis tätt buskskikt med hägg, hassel, Salix, gråal 

och enstaka alm. Vildvuxen yta som kan vara värdefull tillflyktsort för groddjur, fåglar och 

däggdjur i ett annars exploaterat och öppet landskap. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,08 

Område 17 Betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betesmark som delvis är på gammal vall. Södra kanten är av den stängslade ytan är 

gammal hagmark med spridda äldre lövträd av ask och ek. Måttlig hävd som verkar 

återupptagen relativt nyligen . Dåligt med hävdgynnade arter, och här hittades bara 

humleblomster, rölleka och teveronika. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 

Område 18 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Svagt hävdad betesmark på torrare mark med god förekomst av hävdgynnade arter som 

brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar, bockrot och gullviva. 

Naturvårdsarter: Rödkämpar, svartkämpar, brudbröd och gullviva. 

Area (ha): 1,69 
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Område 19 Lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Mycket tät, nästan ogenomtränglig ung lövskog men en del äldre asp, ask, lönn och ek 

som sticker upp ovanför de täta busksnåren. Buskskikt med skogstry, hägg, ask, Alm, rönn 

och hassel. Väldigt svagt utvecklat fältskikt p g a mörker. Mest blåsippa. Liten förekomst 

av klena lågor. Kan möjligen vara intressant för groddjur genom skuggighet och lite 

gömställen, men i övrigt svagt värde. Framtidsobjekt! 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,43 

Område 20 Anlagd damm 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Liten svacka mellan husraderna. I svackan finns en liten damm och ett dike. Vid besöket 

uttorkat, men det här kan nog ibland vara värdefull mikromiljö för groddjur. Tall, björk 

och gräs växer på slänterna. Området finns med i tidigare grönstrukturplan. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,40 

Område 21 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Igenväxande betesmark där det fortfarande finns relativt gott om hävdgynnade arter 

kvar. Exempel på arter är bockrot, brudbröd, rödklint, rödkämpar, gullviva, darrgräs och 

svinrot. 

Naturvårdsarter: Brudbröd, rödkämpar, gullviva, darrgräs och svinrot. 

Area (ha): 0,40 

Område 22 Gråalskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: 30-40 år gammal ogallrad gråalskog med tätt buskskikt av lönn, ask, alm, hägg och gråal. 

Framtidsområde när självgallring börjar. Gott om småfåglar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,90 
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Område 23 Lövskog 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Lövskogsområde med stor åldersvariation och trädslagsblandning. Grov äldre asp och lönn 

står här och var. Väldigt mycket ask, alm och gråal i medelåldersnivån. I kraftledningsgatan 

gott om videbuskar, men buskskiktet är i övrigt inte så välutvecklat. Hassel, ask och 

skogstry finns. Fältskikt med bland annat nejlikrot och stinksyska. Begynnande självgallring 

som ställvis resulterat i gott om död ved av klenare dimension. Enstaka grövre låga och 

torraka finns också. Området är låglänt och ser ut att vara tidvis fuktigt-blött på marken. En 

vall genom området är byggd med stora kalkstenar och där finns gott om hålor för groddjur 

att övervintra.  

 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm 

Area (ha): 2,61 

Område 24 Igenväxande stenbrott  

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gammalt stenbrott eller ”slagghög” som idag är småkuperad igenväxningsmark med gott 

om sälg, asp och björk i ganska glest bestånd. Lite död ved i form av äldre sälg. Mycket 

lövförna på marken och ställvis gott om håligheter. Värdefullt för salamandrar. Busk- och 

fältskikt saknas i stort sett helt. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 
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Område 25 Lövskog i igenväxande kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Frodig lövskogsmiljö i gammal stenbrottsmiljö. Äldre alm, lönn och ask dominerar i 

trädskiktet, men all ask och alm ser ut att vara döende. Väldigt god föryngring av ask och 

skogsalm i buskskiktet. Fältskikt svagt utvecklat med maskros, blåsippa, nejlikrot och 

häckvicker. Gott om lövförna och mossa på marken och ställvis gott om håligheter bland 

stenhögar eller enstaka stenmur. Begynnande självgallring och ganska gott om död ved i 

olika dimension. Området genomkorsas av stigar och här finns två dammar varav den ena 

sedan tidigare har konstaterad förekomst av större vattensalamander. Rikligt med 

håligheter för groddjur under sommar och vinter. Även nakna sten- och gräsytor utan 

vegetation. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

 

Naturvårdsarter: Blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 4,30 
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Område 26 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsbård mellan åker och kalkbrott. Genom stråket rinner en liten bäck i 

ravinliknande fåra. Västra sidan starkt påverkad av utfyllnad med massor från kalkbrott o 

d. Tät yngre lövskog med mest sälg, lönn, gråal och björk. Enstaka äldre sälg och lönn, 

men överlag dåligt med död ved. Rikt buskskikt med alm, hägg, lönn, hassel och gråal. I 

fältskiktet mest stinksyska, springkorn, brännässla, älgört och ängsruta. Gott om lövförna 

och håligheter (i västra delen). Värdefullt för groddjur. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 2,24 

Område 27 Kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gammalt vattenfyllt kalkbrott med lövskog runtom. Skogen är en blandning av lönn, alm, 

ask, björk och asp. Eftersom området är inhägnat och oskött finns gott om död ved i olika 

dimensioner, men inga gamla träd. Buskskikt med hägg, körsbär, ask, alm och ek. 

Fältfloran svår att avgöra p g a stängslet, men mestadels svagt utvecklad p g a tätt 

krontak av lövträd. Här växer gullviva, vitsippa, nejlikrot, stor blåklocka, stormåra, 

åkervädd m fl. Rörig flora. Mycket bråte i kanterna, men det finns nog gott om håligheter 

bland stenar och bråte i de branta slänterna runt dammen. Delar av dammen har lodräta 

väggar. Gott om vegetation i dammen, bl a gäddnate, säv och vass. Förekomst av större 

vattensalamander konstaterad 2017. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, gullviva och större vattensalamander 

Area (ha): 1,63 

Område 28 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles lövskogsdunge med mest asp, björk och sälg. Tätt och snårigt buskskikt med ek, asp, 

ask, skogstry, hassel och sälg. Svagt fältskikt med bl a midsommarblomster, lundgröe, 

trolldruva, blåsippa, stinksyska, stinknäva och hässleklocka. I norr och öster löper en 

stenmur utmed kanten och i dungen står några fallfärdiga mindre byggnader 

(verkstad/förråd) från tiden för kalkbrytningen. Ingen död ved men gott om gömställen i 

stenmuren. 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 0,65 
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Område 29 Ruderatmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Öppen yta med mager ruderatmark som har en artrik vegetation med många blommande 

växter som attraherar insekter av olika slag. Gott om fjärilar. Förekommande arter är bland 

annat prästkrage, trådklöver, stormåra, väddklint, getväppling, gulvial, johannesört, 

gullviva, rödven, gullris, rödklöver, obestämda fibblor och rölleka. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,29 

Område 30 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Högstammig lövskog med många olika trädslag och god förekomst av stående död ved. 

Antagligen gammal ängs- eller betesmark som idag har en högstammig lövskog med ek, 

alm, ask, björk, gråal, asp och körsbär. Välutvecklat buskskikt med hassel, ask, alm, 

skogstry, olvon och tibast. Lundflora med bland annat stinksyska, hässleklocka, vispstarr, 

nejlikrot, blåsippa, trolldruva, skogsvicker och ormbär samt enstaka ängsklocka och fibbla 

som kan vara rester från hävdepoken. Noterade fåglar svarthätta och trädgårdssångare. 

Promenadstigar finns i området. Här finns även några gamla stenmurar och spridda 

odlingsrösen. Centralt i området finns vattenfyllt kalkbrott som användas flitigt som 

badbassäng. Vitfisk i vattnet. Även i sydöstra delen finns vattenfyllt kalkbrott som 

används för bad. 

 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 9,6 
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Område 31 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Ganska stort och variationsrikt lövskogsområde med utglesade bestånd som i nuläget 

domineras av yngre-medelålders asp, björk och ek med inslag av ask, alm och oxel. All 

äldre ask och alm är död och har fallit eller står som torrträd. Kanske är det anledning till 

det bitvis glesa beståndet? Genom det stora ljusinsläppet finns ett tätt och frodigt 

buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. I vissa partier där sentida avverkning 

är mindre påtaglig finns rena hassellundar. Fältskiktet lundartat med nejlikrot, 

hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. Enstaka förekomst av tvåblad 

och Jungfru Marie nycklar och nästrot. Gott om torrakor, men dåligt med lågor. Stort 

värde för lokal flora och fauna genom sin storlek, variation och närhet till andra bestånd. 

Varnande forsärla inne i skogen och minst en årsunge observerades. Knepigt ställe för 

arten. I området finns promenadstig och MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, forsärla, trolldruva, blåsippa, Jungfru Marie nycklar, tvåblad och nästrot 

Area (ha): 4,87 

Område 32 Igenväxande gårdsmiljö 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Övergiven och igenväxande gårdsmiljö med grova gamla hamlade askar. Även några äldre 

almar och körsbär. Högvuxet fältskikt med häckvicker, nejlikrot, kirskål, stinksyska, 

brännässla, midsommarblomster, hundloka och stor blåklocka. I slänten ned mot gamla 

E18 växer bl a gullviva, gulkämpar, svartkämpar, klotpyrola, nattviol, ängshavre och 

gulmåra. De grova askarna intressanta för skalbaggar och ev lavar, men epifytfloran såg 

sparsam ut. 

Naturvårdsarter:  Ask 

Area (ha): 0,81 

Område 33 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre lövskogsdunge med lönn, ask och alm. Lite död ved , odlingsröse och stenar som 

ger lite håligheter för t ex groddjur. På backen blåsippa, vitsippa och vispstarr. Lite 

skogstry, ask, alm och gråal i buskskiktet. 

Naturvårdsarter: Blåsippa, ask och skogsalm 

Area (ha): 0,12 
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Punkt- och linjeobjekt  

20 punktobjekt och 4 linjeobjekt av särskilt intresse för biologisk mångfald och grönstrukturplanen 
identifierades vid naturinventeringen. Punktobjekten rör sig om rödlistade arter, signalarter och andra 
arter som är intressanta ur biologisk  mångfaldssynpunkt. De fyra linjeobjekten är två alléer med generellt 
biotopskydd, en vägkant med artrik flora och ett öppet dike med buskridå. 

 

Figur 2. Karta över punkt- och linjeobjekt i Lanna-Hidingeområdet 

Område 34 Aspdominerad lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Nyckelbiotop i form av blockrikt område med lite äldre aspdominerat 

lövskogsparti. Inslag av ek, ask, alm och björk. Relativt gott om död ved som låga 

eller torraka. Buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. Fältskiktet är av 

lundtyp med nejlikrot, hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. 

Området har stort värde för lokal flora och fauna genom bland annat närhet till 

andra bestånd. Genom området går en MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och ormbär. 

Area (ha): 1,8 
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En reflektion rörande utredningsområdet är att det generellt finns få rapporterade fynd av rödlistade arter 
och att strukturer som gynnar biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet är fåtaliga eller saknas helt. 
Det finns till exempel  bara något enstaka gammalt och grovt ädellövträd med gott om håligheter och 
solbelyst fårad bark. I databasen Trädportalen, där grova träd av alla arter registreras, finns inga exemplar 
rapporterade för Lanna-Hidinge. Områdets skogsdungar är yngre och av typen igenväxningsmark efter 
upphörd betes- eller slåtterhävd. De naturliga ängs- och betesmarkerna är några få och flera av dem har dålig 
hävd, med effekten att mer ovanliga och krävande arter inte längre finns kvar. Äldre skog saknas helt i 
området. 

Den relativt svaga förekomsten av rödlistade arter, och strukturer som är gynnsamma för deras förekomst, är 
väldigt viktig att beakta i det fortsatta arbetet med områdets grönstruktur och biologiska mångfald. Det gäller 
särskilt att värna de strukturer som finns idag och att på längre sikt stärka förekomsten av strukturer och 
element av värde för rödlistade arter. 

Tabell 1. Punktobjekt och linjeobjekt inom planområdet vid Lanna-Hidinge. R= rödlistad art, S=signalart, och 

N=annan art eller struktur med naturvårdsvärde. BS = biotopskyddsobjekt 

Nummer Kategori Typ 

   

Punktobjekt   

1 R Gulsparv (VU), varnande hona 

2 N Härmsångare, sång 

3 R Gulsparv (VU), sång 

4 N Härmsångare, sång 

5 R Gulsparv (VU), sång  

6 N Drillsnäppa 

7 N Bäckveronika 

8 N Rörhöna, par med ungar 

9 N Ek, stor grov och spärrgrenig 

10 N Damm, vegetationsrik och värdefull för groddjur 

11 N Damm, nyanlagd 2016 med särskild hänsyn till groddjur 

12 R Hussvala (VU) 4 ex. Häckar ev på något av husen 

13 R Blekticka (NT) 

14 N Stenskvätta, varnande hane. Har minskat kraftigt de senaste 30 åren. 

15 N Forsärla, varnande hane och ungfågel. 

16 S Tvåblad och Jungfru Marie nycklar 

17 S Jungfru Marie nycklar och gullviva 
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18 N Jungfru Marie nycklar 

19 N Jungfru Marie nycklar 

20 - Kalkbrottsdamm med fisk 

   

Linjeobjekt   

1 N Lövträdsridå i öppet dike 

2 BS Dubbelsidig allé med döda askar 

3 R Vägkant med artrik flora, t ex sommar- och klasefibbla 

4 BS Stenmur och dubbelsidig allé med lönn, ask, oxel och ek 
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  Bilaga 1 

  2017-08-31 

 

NATURINVENTERING 

Bakgrund och inledning 

Som en del av den fördjupade grönstrukturplanen har WSP genomfört en naturinventering av planområdet. Arbetet har 
utförts av biolog Johan Bohlin. Syftet med naturinventeringen var dels att enligt SIS-standardmetodik för 
naturvärdesinventering identifiera och avgränsa de geografiska områden som är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald, och dels de övriga områden av olika naturtyp som kan vara värdefulla element i en grönstrukturplan (som t 
ex korridor eller stepping stone) även om de idag inte hyser naturvärden som innebär att de kvalificerar för en 
naturvärdesklassning. Av den anledningen finns både naturvärdesklassade områden och områden utan klassning med i 
redovisningen. 

Naturen i Lanna-Hidingeområdet har en stark påverkan av mänskliga aktiviteter. Många oklassade naturområden är 
därför olika typ av igenväxningsmark eller mark i övergångsskeden, med svårbedömt naturvärde. Fler områden är på 
gränsen till naturvärdesklass 4, men för att undvika ”överklassning” har de av försiktighetsskäl lämnats utan klass.  

 

Figur 1. Karta över ytobjekt i Lanna-Hidingeområdet 
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Ytobjekt 

 

 

Område 1 Trädklädd betesmark i ravin 

Naturvärdesklass 1 

Motivering Naturreservat med syfte att i första hand bevara ett djupt nedskuret ravinområde med 

branta sidor. På botten meandrar Garphytteån och Lekhytteån. Merparten av 

naturreservatet är en glest trädklädd betesmark med mest björk. Andra trädslag är gran, ek, 

ask, gråal och lönn. Hävden är relativt god men ställvis finns gott om lövsly. Enstaka grov 

lövträdslåga, men mest öppen betad gräsmark. I östra kanten finns mindre damm med 

större vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). 

 

Naturvårdsarter Större vattensalamander, kungsfiskare och forsärla 

Area (ha) 33,75 

Område 2 Trädklädd betesmark i liten ravin 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betad sidoravin med äldre lövträd (björk och gråal) och tät yngre lövskog. Värdefull och 

viktig för flora och fauna som korridor för spridning och rörelse i landskapet. Svag hävd. 

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 0,70 
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Område 3 Biotopskyddad ravin med lövskog 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Sidoravin till Garphytteån vars södra sida är biotopskyddad nyckelbiotop. Ravinen har 

ogallrad, frodig och högstammig lövskog med mest medelålders asp, gråal och björk. 

Enstaka gran och lönn. En lite grövre spärrgrenig ek  med fårad bark och några döda 

grenar står på södra sidan, ungefär mitt emellan ån och vägen. Inte så mycket död ved 

nu, men självgallring pågår. Rikligt med små askar i buskskiktet och svagt utvecklat 

fältskikt. Vid mynningen mot ån finns ett litet kärrparti parti med bl a missne, ältranunkel, 

sumpförgätmigej och obestämd finflikig vattenväxt vars vita blommor stack upp på 20 cm 

långa skaft över vattenytan. 

 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,52 
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Område 4 Strandnära lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsdominerad ridå utmed Garphytteån. Bra korridor med stort värde för både flora 

och fauna. Björk, asp, lönn och gråal samt en del stora granar. Gråal dominerar klart. 

Längst i norr några gamla tallar. Bitvis finns högvuxen strandvegetation med bl a älgört, 

skogssäv, strandlysing, missne, grenrör, strandklo, brännässla, flädervänderot och 

majbräken. Här och var finns små sidoraviner med lövträd och lite död ved. Ganska god 

förekomst av högstubbar av gråal utmed ån. Ett par rörhönor med ungar observerades i 

norra delen. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 3,53 

Område 5 Damm med större vattensalamander 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Damm med större vattensalamander. Markerad svacka i utkanten av golfbanan där en 

uppdämd bäck bildar två sammanhängande dammar. Båda dammarna är solbelysta och 

har små glesa skogspartier i angränsande slänter, men ingen död ved. Det finns däremot 

gott om håligheter i slänterna eftersom de bitvis är utfyllning med sprängsten, och har en 

del sorkhål. Utmed kanten av dammarna finns bredkaveldun, veketåg, en del tuvor med 

starr och mannagräs, en liten vassrugge samt andmat och skogssäv. Vatten rinner sakta 

genom dammarna när nivån når över dämmena. 

 

Naturvårdsarter: Större vattensalamander 

Area (ha): 0,82 
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Område 6 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre gallrad björkdunge med buskskikt av ek, rönn, brakved. Gott om liljekonvalj. Ingen 

död ved men gott om lövförna. Begränsat värde för växt- och djurliv, men om det finns 

grodor eller salamandrar i den närliggande lilla dammen är dungen värdefull som 

närmaste skogsdunge. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,59 

Område 7 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hävdad betesmark med förekomst av mer vanliga hävdgynnade arter som t ex gökärt, 

liten blåklocka, vårbrodd och prästkrage. Gott om lövträd som asp, björk och ek samt gott 

om hassel. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 

Område 8 Hässle 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Hasseldunge med några större ekar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,10 
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Område 9 Lövskog med hassel 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Väldigt tät förekomst av hasselbuketter där en del gamla stammar har god påväxt av 

skorplavar. Över hasseln reser sig en del äldre träd av ek, lönn, oxel och asp. Mitt i 

området finns två stugor. Området med hassel tjänar antagligen som avskärmning mellan 

stugor och golfbana. Lokalt intressant lövskogsparti för både flora och fauna. Viktig del i 

en nord-sydgående korridor. Här finns bland annat blåsippa, liljekonvalj, nejlikrot, ormbär 

och olvon. Lite död ved i klenare dimension. 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,36 

Område 10 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad högstammig lövskog med inslag av ädellöv. Ingen död ved. Frodigt 

buskskikt med asp, rönn och hassel. Värde som refugium för fauna, närmaste skogsdunge 

till dammar i skötselområde för större vattensalamander och som del i nord-sydgående 

korridor. Liljekonvalj, bergklint, gullris, gökärt och några exemplar av en obestämd större 

fibbla? Antagligen gammal betesmark. I södra kanten några spärrgreniga ekar som är lite 

äldre än beståndet i övrigt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 
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Område 11 Vretalundsskogen 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Blivande kommunalt naturreservat. Lövskog av typen ek-hassellund med en del äldre ek 

samt spridda yngre ek, asp, sälg, gråal och björk. Under lövträden finns gott om 

hasselbuketter, och nere på marken ett svagt utvecklat fältskikt med mest liljekonvalj, 

stinksyska, vitsippa och blåsippa. Enstaka trolldruva. Lite död ved. Området har ett stort 

socialt värde och är mycket flitigt använt av barn. I och med det är träd och vegetation 

relativt slitna med negativ effekt för artrikedomen. Flera kojor i norra delen.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och blekticka 

Area (ha): 2,48 
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Område 12 Lövskog med död ved och ädellövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gallrad lövskogsdunge med ganska glest stående högstammiga exemplar av asp, ask, ek 

och körsbär. Nyligen gallrat med mycket tätt buskskikt med hassel, olvon, körsbär, asp, 

ask, skogstry. Fältskikt med stinksyska, trolldruva, bergslok, blåsippa, ormbär, tuvtåtel, 

gullviva. Flera döda askar och spridda asklågor samt många askar som är döende. Enstaka 

grov spärrgrenig ek. Ormvråksbo med ungar och i sydvästra delen en damm med större 

vattensalamander (förekomst bekräftad 2017). Värdefullt för lokala floran och faunan. 

Sannolikt gammal betesmark. 

 

Naturvårdsarter: Ask, trolldruva, blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 5,14 
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Område 13 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles yngre gallrad lövskog med mest björk och gråal. Frodigt buskskikt med mycket hägg 

och ask. Kirskål dominerar fältskiktet. En del död ved från tidigare bestånd. Fuktigt och 

sannolikt intressant för groddjur efter lekperioden.  

Naturvårdsarter: 
 

Area (ha): 2,09 

Område 14 Lövskogslund med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 3 

Motivering: Lövskogslund med artrikt trädskikt av lönn, körsbär, gråal och sälg samt enstaka ask, ek 

och asp. God föryngring av ask och alm. Rik förekomst av hasselbuketter och spridda 

hagtornsbuskar. Träden är inte särskilt gamla men enstaka ek och ask har begynnande 

spärrgrenighet och döda nedre grenar som en följd av igenväxning. I norra delen står 

några äldre och grövre ekar och askar. Enstaka torraka men ingen låga. Fältskikt med 

stinksyska, liljekonvalj, trolldruva, kirskål, nejlikrot, blåsippa, brännässla m fl. Antagligen 

gammal betes- eller ängsmark där igenväxningen är långt gången. Vid besöket hördes 

svarthätta, nötväcka, härmsångare, trädgårdssångare, steglits, lövsångare och gulsparv.  

 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och gulsparv 

Area (ha): 1,35 
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Område 15 Igenvuxna hagmarker med lövträd 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Variationsrikt lövskogsområde på gammal kulturmark. Spridda äldre lövträd (ek, ask, asp) 

med ibland tät lundartad miljö under, och på en del partier mer öppet med tätt och frodigt 

buskskikt med ask, skogstry, hassel, alm och asp. Här och var i området står eller ligger 

döda grövre askar. Värdefull yta för djur- och växtlighet i Lanna. Fältskikt växlar mellan 

lundtyp och partier med hävdgynnade arter som gullviva, humleblomster, prästkrage, 

jordklöver och olika fibblor. I lundpartierna gott om liljekonvalj och blåsippa samt en del 

trolldruva och stinksyska. 

 

Naturvårdsarter: Gullviva, trolldruva och blåsippa. 

Area (ha): 2,10 
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Område 16 Igenväxande hagmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Igenväxande hagmark med spridda äldre lövträd (mest ask och björk). Högvuxet fältskikt 

med strätta, lysing, älgört och tuvtåtel. Bitvis tätt buskskikt med hägg, hassel, Salix, gråal 

och enstaka alm. Vildvuxen yta som kan vara värdefull tillflyktsort för groddjur, fåglar och 

däggdjur i ett annars exploaterat och öppet landskap. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,08 

Område 17 Betesmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Betesmark som delvis är på gammal vall. Södra kanten är av den stängslade ytan är 

gammal hagmark med spridda äldre lövträd av ask och ek. Måttlig hävd som verkar 

återupptagen relativt nyligen . Dåligt med hävdgynnade arter, och här hittades bara 

humleblomster, rölleka och teveronika. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,64 

Område 18 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Svagt hävdad betesmark på torrare mark med god förekomst av hävdgynnade arter som 

brudbröd, gråfibbla, rödkämpar, svartkämpar, bockrot och gullviva. 

Naturvårdsarter: Rödkämpar, svartkämpar, brudbröd och gullviva. 

Area (ha): 1,69 
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Område 19 Lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Mycket tät, nästan ogenomtränglig ung lövskog men en del äldre asp, ask, lönn och ek 

som sticker upp ovanför de täta busksnåren. Buskskikt med skogstry, hägg, ask, Alm, rönn 

och hassel. Väldigt svagt utvecklat fältskikt p g a mörker. Mest blåsippa. Liten förekomst 

av klena lågor. Kan möjligen vara intressant för groddjur genom skuggighet och lite 

gömställen, men i övrigt svagt värde. Framtidsobjekt! 

Naturvårdsarter: Blåsippa 

Area (ha): 1,43 

Område 20 Anlagd damm 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Liten svacka mellan husraderna. I svackan finns en liten damm och ett dike. Vid besöket 

uttorkat, men det här kan nog ibland vara värdefull mikromiljö för groddjur. Tall, björk 

och gräs växer på slänterna. Området finns med i tidigare grönstrukturplan. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,40 

Område 21 Trädklädd betesmark 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Igenväxande betesmark där det fortfarande finns relativt gott om hävdgynnade arter 

kvar. Exempel på arter är bockrot, brudbröd, rödklint, rödkämpar, gullviva, darrgräs och 

svinrot. 

Naturvårdsarter: Brudbröd, rödkämpar, gullviva, darrgräs och svinrot. 

Area (ha): 0,40 

Område 22 Gråalskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: 30-40 år gammal ogallrad gråalskog med tätt buskskikt av lönn, ask, alm, hägg och gråal. 

Framtidsområde när självgallring börjar. Gott om småfåglar. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,90 



 

   

 

 

 

 

 

 

 13 (20)  

 

 

 

Område 23 Lövskog 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Lövskogsområde med stor åldersvariation och trädslagsblandning. Grov äldre asp och lönn 

står här och var. Väldigt mycket ask, alm och gråal i medelåldersnivån. I kraftledningsgatan 

gott om videbuskar, men buskskiktet är i övrigt inte så välutvecklat. Hassel, ask och 

skogstry finns. Fältskikt med bland annat nejlikrot och stinksyska. Begynnande självgallring 

som ställvis resulterat i gott om död ved av klenare dimension. Enstaka grövre låga och 

torraka finns också. Området är låglänt och ser ut att vara tidvis fuktigt-blött på marken. En 

vall genom området är byggd med stora kalkstenar och där finns gott om hålor för groddjur 

att övervintra.  

 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm 

Area (ha): 2,61 

Område 24 Igenväxande stenbrott  

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gammalt stenbrott eller ”slagghög” som idag är småkuperad igenväxningsmark med gott 

om sälg, asp och björk i ganska glest bestånd. Lite död ved i form av äldre sälg. Mycket 

lövförna på marken och ställvis gott om håligheter. Värdefullt för salamandrar. Busk- och 

fältskikt saknas i stort sett helt. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 0,43 
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Område 25 Lövskog i igenväxande kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Frodig lövskogsmiljö i gammal stenbrottsmiljö. Äldre alm, lönn och ask dominerar i 

trädskiktet, men all ask och alm ser ut att vara döende. Väldigt god föryngring av ask och 

skogsalm i buskskiktet. Fältskikt svagt utvecklat med maskros, blåsippa, nejlikrot och 

häckvicker. Gott om lövförna och mossa på marken och ställvis gott om håligheter bland 

stenhögar eller enstaka stenmur. Begynnande självgallring och ganska gott om död ved i 

olika dimension. Området genomkorsas av stigar och här finns två dammar varav den ena 

sedan tidigare har konstaterad förekomst av större vattensalamander. Rikligt med 

håligheter för groddjur under sommar och vinter. Även nakna sten- och gräsytor utan 

vegetation. Ingår delvis i Skogsstyrelsens naturvärdesobjekt. 

 

Naturvårdsarter: Blåsippa och större vattensalamander 

Area (ha): 4,30 
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Område 26 Lövskog 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Lövskogsbård mellan åker och kalkbrott. Genom stråket rinner en liten bäck i 

ravinliknande fåra. Västra sidan starkt påverkad av utfyllnad med massor från kalkbrott o 

d. Tät yngre lövskog med mest sälg, lönn, gråal och björk. Enstaka äldre sälg och lönn, 

men överlag dåligt med död ved. Rikt buskskikt med alm, hägg, lönn, hassel och gråal. I 

fältskiktet mest stinksyska, springkorn, brännässla, älgört och ängsruta. Gott om lövförna 

och håligheter (i västra delen). Värdefullt för groddjur. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 2,24 

Område 27 Kalkbrott 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Gammalt vattenfyllt kalkbrott med lövskog runtom. Skogen är en blandning av lönn, alm, 

ask, björk och asp. Eftersom området är inhägnat och oskött finns gott om död ved i olika 

dimensioner, men inga gamla träd. Buskskikt med hägg, körsbär, ask, alm och ek. 

Fältfloran svår att avgöra p g a stängslet, men mestadels svagt utvecklad p g a tätt 

krontak av lövträd. Här växer gullviva, vitsippa, nejlikrot, stor blåklocka, stormåra, 

åkervädd m fl. Rörig flora. Mycket bråte i kanterna, men det finns nog gott om håligheter 

bland stenar och bråte i de branta slänterna runt dammen. Delar av dammen har lodräta 

väggar. Gott om vegetation i dammen, bl a gäddnate, säv och vass. Förekomst av större 

vattensalamander konstaterad 2017. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, gullviva och större vattensalamander 

Area (ha): 1,63 

Område 28 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Gles lövskogsdunge med mest asp, björk och sälg. Tätt och snårigt buskskikt med ek, asp, 

ask, skogstry, hassel och sälg. Svagt fältskikt med bl a midsommarblomster, lundgröe, 

trolldruva, blåsippa, stinksyska, stinknäva och hässleklocka. I norr och öster löper en 

stenmur utmed kanten och i dungen står några fallfärdiga mindre byggnader 

(verkstad/förråd) från tiden för kalkbrytningen. Ingen död ved men gott om gömställen i 

stenmuren. 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 0,65 
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Område 29 Ruderatmark 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Öppen yta med mager ruderatmark som har en artrik vegetation med många blommande 

växter som attraherar insekter av olika slag. Gott om fjärilar. Förekommande arter är bland 

annat prästkrage, trådklöver, stormåra, väddklint, getväppling, gulvial, johannesört, 

gullviva, rödven, gullris, rödklöver, obestämda fibblor och rölleka. 

Naturvårdsarter: - 

Area (ha): 1,29 

Område 30 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Högstammig lövskog med många olika trädslag och god förekomst av stående död ved. 

Antagligen gammal ängs- eller betesmark som idag har en högstammig lövskog med ek, 

alm, ask, björk, gråal, asp och körsbär. Välutvecklat buskskikt med hassel, ask, alm, 

skogstry, olvon och tibast. Lundflora med bland annat stinksyska, hässleklocka, vispstarr, 

nejlikrot, blåsippa, trolldruva, skogsvicker och ormbär samt enstaka ängsklocka och fibbla 

som kan vara rester från hävdepoken. Noterade fåglar svarthätta och trädgårdssångare. 

Promenadstigar finns i området. Här finns även några gamla stenmurar och spridda 

odlingsrösen. Centralt i området finns vattenfyllt kalkbrott som användas flitigt som 

badbassäng. Vitfisk i vattnet. Även i sydöstra delen finns vattenfyllt kalkbrott som 

används för bad. 

 

Naturvårdsarter: Trolldruva och blåsippa 

Area (ha): 9,6 
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Område 31 Lövskog med ädellövinslag 

Naturvärdesklass: 4 

Motivering: Ganska stort och variationsrikt lövskogsområde med utglesade bestånd som i nuläget 

domineras av yngre-medelålders asp, björk och ek med inslag av ask, alm och oxel. All 

äldre ask och alm är död och har fallit eller står som torrträd. Kanske är det anledning till 

det bitvis glesa beståndet? Genom det stora ljusinsläppet finns ett tätt och frodigt 

buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. I vissa partier där sentida avverkning 

är mindre påtaglig finns rena hassellundar. Fältskiktet lundartat med nejlikrot, 

hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. Enstaka förekomst av tvåblad 

och Jungfru Marie nycklar och nästrot. Gott om torrakor, men dåligt med lågor. Stort 

värde för lokal flora och fauna genom sin storlek, variation och närhet till andra bestånd. 

Varnande forsärla inne i skogen och minst en årsunge observerades. Knepigt ställe för 

arten. I området finns promenadstig och MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Ask, skogsalm, forsärla, trolldruva, blåsippa, Jungfru Marie nycklar, tvåblad och nästrot 

Area (ha): 4,87 

Område 32 Igenväxande gårdsmiljö 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Övergiven och igenväxande gårdsmiljö med grova gamla hamlade askar. Även några äldre 

almar och körsbär. Högvuxet fältskikt med häckvicker, nejlikrot, kirskål, stinksyska, 

brännässla, midsommarblomster, hundloka och stor blåklocka. I slänten ned mot gamla 

E18 växer bl a gullviva, gulkämpar, svartkämpar, klotpyrola, nattviol, ängshavre och 

gulmåra. De grova askarna intressanta för skalbaggar och ev lavar, men epifytfloran såg 

sparsam ut. 

Naturvårdsarter:  Ask 

Area (ha): 0,81 

Område 33 Lövskogsdunge 

Naturvärdesklass: Ingen klass 

Motivering: Yngre lövskogsdunge med lönn, ask och alm. Lite död ved , odlingsröse och stenar som 

ger lite håligheter för t ex groddjur. På backen blåsippa, vitsippa och vispstarr. Lite 

skogstry, ask, alm och gråal i buskskiktet. 

Naturvårdsarter: Blåsippa, ask och skogsalm 

Area (ha): 0,12 
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Punkt- och linjeobjekt  

20 punktobjekt och 4 linjeobjekt av särskilt intresse för biologisk mångfald och grönstrukturplanen 
identifierades vid naturinventeringen. Punktobjekten rör sig om rödlistade arter, signalarter och andra 
arter som är intressanta ur biologisk  mångfaldssynpunkt. De fyra linjeobjekten är två alléer med generellt 
biotopskydd, en vägkant med artrik flora och ett öppet dike med buskridå. 

 

Figur 2. Karta över punkt- och linjeobjekt i Lanna-Hidingeområdet 

Område 34 Aspdominerad lövskog med inslag av ädellöv 

Naturvärdesklass: 2 

Motivering: Nyckelbiotop i form av blockrikt område med lite äldre aspdominerat 

lövskogsparti. Inslag av ek, ask, alm och björk. Relativt gott om död ved som låga 

eller torraka. Buskskikt med hassel, alm, ask, olvon och skogstry. Fältskiktet är av 

lundtyp med nejlikrot, hässleklocka, blåsippa, trolldruva, ormbär, liljekonvalj m fl. 

Området har stort värde för lokal flora och fauna genom bland annat närhet till 

andra bestånd. Genom området går en MTB-bana. 

Naturvårdsarter: Trolldruva, blåsippa och ormbär. 

Area (ha): 1,8 
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En reflektion rörande utredningsområdet är att det generellt finns få rapporterade fynd av rödlistade arter 
och att strukturer som gynnar biologisk mångfald i skogs- och odlingslandskapet är fåtaliga eller saknas helt. 
Det finns till exempel  bara något enstaka gammalt och grovt ädellövträd med gott om håligheter och 
solbelyst fårad bark. I databasen Trädportalen, där grova träd av alla arter registreras, finns inga exemplar 
rapporterade för Lanna-Hidinge. Områdets skogsdungar är yngre och av typen igenväxningsmark efter 
upphörd betes- eller slåtterhävd. De naturliga ängs- och betesmarkerna är några få och flera av dem har dålig 
hävd, med effekten att mer ovanliga och krävande arter inte längre finns kvar. Äldre skog saknas helt i 
området. 

Den relativt svaga förekomsten av rödlistade arter, och strukturer som är gynnsamma för deras förekomst, är 
väldigt viktig att beakta i det fortsatta arbetet med områdets grönstruktur och biologiska mångfald. Det gäller 
särskilt att värna de strukturer som finns idag och att på längre sikt stärka förekomsten av strukturer och 
element av värde för rödlistade arter. 

Tabell 1. Punktobjekt och linjeobjekt inom planområdet vid Lanna-Hidinge. R= rödlistad art, S=signalart, och 

N=annan art eller struktur med naturvårdsvärde. BS = biotopskyddsobjekt 

Nummer Kategori Typ 

   

Punktobjekt   

1 R Gulsparv (VU), varnande hona 

2 N Härmsångare, sång 

3 R Gulsparv (VU), sång 

4 N Härmsångare, sång 

5 R Gulsparv (VU), sång  

6 N Drillsnäppa 

7 N Bäckveronika 

8 N Rörhöna, par med ungar 

9 N Ek, stor grov och spärrgrenig 

10 N Damm, vegetationsrik och värdefull för groddjur 

11 N Damm, nyanlagd 2016 med särskild hänsyn till groddjur 

12 R Hussvala (VU) 4 ex. Häckar ev på något av husen 

13 R Blekticka (NT) 

14 N Stenskvätta, varnande hane. Har minskat kraftigt de senaste 30 åren. 

15 N Forsärla, varnande hane och ungfågel. 

16 S Tvåblad och Jungfru Marie nycklar 

17 S Jungfru Marie nycklar och gullviva 



 

   

 

 

 

 

 

 

 20 (20)  

18 N Jungfru Marie nycklar 

19 N Jungfru Marie nycklar 

20 - Kalkbrottsdamm med fisk 

   

Linjeobjekt   

1 N Lövträdsridå i öppet dike 

2 BS Dubbelsidig allé med döda askar 

3 R Vägkant med artrik flora, t ex sommar- och klasefibbla 

4 BS Stenmur och dubbelsidig allé med lönn, ask, oxel och ek 
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Förslag till antagande av fördjupad grönstrukturplan 
Hidinge-Lanna

Ärendebeskrivning
Under 2014 antogs en övergripande Grönstrukturplan för Lekebergs kommun. I 
samband med att tillväxttakten i Hidinge-Lanna ökat markant under de senaste åren 
har ett behov av att ytterligare säkra värdefulla naturvärden konstaterats. Efter 
samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län har kommunstyrelseförvaltningen arbetat 
fram ett förslag till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna.

1 Bakgrund
Under 2014 antogs en övergripande Grönstrukturplan för Lekebergs kommun. I 
samband med att tillväxttakten i Hidinge-Lanna ökat markant under de senaste åren 
har ett behov av att ytterligare säkra värdefulla naturvärden konstaterats. Efter 
samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län har kommunstyrelseförvaltningen arbetat 
fram ett förslag till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna.

2 Analys
I likhet med kommunens övergripande grönstrukturplan (KS 14-116) är syftet med 
detta förslag till fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna, att den ska utgöra ett 
planeringsunderlag för kommunens fysiska planering. 

Det är en fördel om kommunens fördjupande grönstrukturplan för Hidinge-Lanna har 
förankring hos kommunmedborgare och andra relevanta aktörer. Av denna 
anledning bör planen möjliggöras för samråd innan beslut om antagande sker.

Samrådsparter bör vara; Länsstyrelsen Örebro län, Örebro kommun och Region 
Örebro län. Vidare bör planen ställas ut för medborgardialog och synpunkter via 
kommunens hemsida och på kommunens bibliotek under perioden januari-februari 
2018. Utställningen kan avslutas med dialogmöte första veckan i mars 2018 
arrangerat av kommunen.

3 Slutsats
Det av leverantören framarbetade förslaget till fördjupad grönstrukturplan för 
Hidinge-Lanna kan nyttjas som underlag för samråd och därefter ligga till grund för 
slutlig version och beslut om antagande. 
Denna fördjupade grönstrukturplan kommer att utgöra komplement till redan 
antagen Grönstrukturplan för Lekebergs kommun.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att genomföra samråd 
av förslaget till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna enligt denna 
tjänsteskrivelse och senast 2018-03-30 framlägga slutligt förslag till fördjupad 
grönstrukturplan för antagande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Mats Turessonrtin Willén Mats 
Turesson
Kommundirektör Teknisk chef



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Mats Turesson (Teknik- och servicechef)

Protokollet innehåller paragraferna §162

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§162 - Fördjupad grönstrukturplan Hidinge-Lanna (KS 17-50)
Ärendebeskrivning
Under 2014 antogs en övergripande Grönstrukturplan för Lekebergs kommun. I samband med att 
tillväxttakten i Hidinge-Lanna ökat markant under de senaste åren har ett behov av att ytterligare 
säkra värdefulla naturvärden konstaterats. Efter samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län har 
kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram ett förslag till fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-
Lanna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att genomföra samråd av förslaget till 
fördjupad grönstrukturplan för Hidinge-Lanna enligt denna tjänsteskrivelse och senast 2018-03-30 
framlägga slutligt förslag till fördjupad grönstrukturplan för antagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Rapport - Fördjupad grönstrukturplan - (KS 17-50-2)
 Bilaga 1 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, Naturinventering - (KS 17-50-3)
 Bilaga 2 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, eDNA-resultat - (KS 17-50-4)
 Bilaga 3 till Rapport - Fördjupad grönstrukturplan, Rapportkartor - (KS 17-50-5)

Sida 3 av 3
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Personalcykel

Ärendebeskrivning
Som ett led i att öka attraktiviteten som arbetsgivare föreslås kommunstyrelsen 
besluta att införa möjlighet till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-30 att införa möjligheten till personalbil för 
medarbetare i Lekebergs kommun. För att vidare skapa förutsättningar för 
kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare finns möjligheten att även erbjuda 
anställda personalcykel, som betalas genom bruttolöneavdrag. Några av 
sydnärkekommunerna erbjuder redan både personalbil och personalscykel. 
Erfarenheten från dessa kommuner har varit att betydligt fler anställda tecknar avtal 
om personalcykel än om personalbil.

2 Analys
Det är av stor betydelse för Lekebergs kommun att minst kunna erbjuda samma 
förmåner som grannkommunerna, för att kunna rekrytera och behålla kompetenta 
medarbetare. Då den anställde svarar för samtliga kostnader, är personalcykel 
kostnadsneutralt för kommunen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. inför möjligheten till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun,
2. uppdrar till kommundirektören att utforma regler för personalcykel och 

teckna avtal med leverantör.
3. Upphandlar enligt regler i Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Peter Brändholm (Personalchef)

Protokollet innehåller paragraferna §152

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§152 - Personalcykel i Lekebergs kommun (KS 17-581)
Ärendebeskrivning
Som ett led i att öka attraktiviteten som arbetsgivare föreslås kommunstyrelsen besluta att införa 
möjlighet till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.inför möjligheten till personalcykel för medarbetare i Lekebergs kommun,

2.uppdrar till kommundirektören att utforma regler för personalcykel och teckna avtal med 
leverantör.

3.Upphandlar enligt reglerna om upphandling av koncessioner.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

Sida 3 av 3
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Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde

Ärendebeskrivning
Beslut om att anta en plan för ett fortsatt arbete i syfte att öka antal 
heltidsarbetande inom Kommunals avtalsområde

1 Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenska Kommunalarbetareförbundet har 
tecknat avtal om att alla arbetsgivare ska, med utgångspunkt från verksamhetens 
behov och resurser, ha en plan för hur andelen som arbetar heltid ska öka. Planens 
ska finnas på plats senast 2017-12-31.

2 Analys
Planen består initialt av en grund för ett fortsatta arbete, där framförallt konkreta 
åtgärder ska planeras och dokumenteras. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsomåde.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Handläggare
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2 Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting samt Svenska Kommunalarbetare-
förbundet har i huvudöverenskommelse (HÖK 16) avtalat om att alla 
arbetsgivare ska, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, 
ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 
Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 
nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska 
arbeta heltid.

Planen ska processas med Kommunal i samverkan.

3 Syfte

Syftet är att skapa förutsättningar för samtliga medarbetare inom Kommunals 
avtalsområde till egen försörjning samt att även skapa förutsättningar till att 
tjäna in ett underlag som ger möjlighet till att vara självförsörjande som 
pensionär.

Att fler arbetar heltid är också en viktig del i kommunens strävan att säkra den 
framtida kompetensförsörjningen.

4 Plan för att öka heltidsarbete
Under 2018 har Lekebergs kommun för avsikt att, i samverkan med Kommunal, 
göra en nulägesanalys. Vidare ska förutsättningar och hinder identifieras.

Kommunens lokala avtal med Kommunal om möjlighet till val av 
sysselsättningsgrad ska analyseras och en översyn ska göras om hur avtalet kan 
förhålla sig till målsättning om att öka heltidsarbetet.

Varje förvaltning ska succesivt utifrån sina förutsättningar, verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt, ange konkreta åtgärder som ger möjlighet att öka antal 
heltidsarbetande. Åtgärderna ska upptas i en kommunövergripande handlingsplan 
som en bilaga och ska årligen följas upp och eventuellt revideras.

5 Arbetsgrupp
En arbetsgrupp med representanter från kultur- och bildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ska bildas. 
Arbetsgruppen ska i samverkan med Kommunal arbeta med förslag på 
konkreta åtgärder för att öka heltidsarbetet i Lekebergs kommun.
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11
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Justerare signatur

§153 - Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde (KS 
17-762)
Ärendebeskrivning
Beslut om att anta en plan för ett fortsatt arbete i syfte att öka antal heltidsarbetande inom 
Kommunals avtalsområde

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Plan för heltidsarbete inom Kommunals avtalsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
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Dnr: KS 17-783

   

Tjänsteskrivelse - Kompetensförsörjningsplan 2018-
2022

Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om att anta kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2022 
samt beslut om att uppdra till varje förvaltning upprätta handlingsplan för 
kompetensförsörjning inom den egna verksamheten.

1 Bakgrund
Kommunstyrelsens beslutade, 2017-05-30 § 99, att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan.

2 Analys
Syftet med Lekebergs kommuns kompetensförsörjningsplan 2018-2022 är att 
beskriva och analysera kommande kompetensbehov i Lekebergs Kommun utifrån: 
a) Omvärldsanalys utifrån statistik och prognoser över ex. arbetsmarknad och 
demografi. 
b) Personalstyrka i nuläget, intern åldersstruktur samt kommande pensionsavgångar. 
c) Kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och 
ändrade kompetensprofiler. 
d) Teknikutveckling.

3 Slutsats
Det sker stora förändringar på arbetsmarknaden, bl.a. genom teknikutveckling, men 
också p.g.a. stora pensionsavgångar. Detta kräver att Lekebergs kommuns som 
arbetsgivare arbetar med strategisk kompetensförsörjning nära verksamheten och 
årligen upprättare en konkret handlingsplan. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. anta kompetensförsörjningsplan 2018-2022,
2. varje förvaltnings ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning 

med konkreta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att 
nå målen med perspektiv på god effektivitet, produktivitet och kvalitet.
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Dnr: KS 17-783

LEKEBERGS KOMMUN
 

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

Innehåll

Hittade inga poster för innehållsförteckning.
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1 Om kompetensförsörjningsplanen 
Kommunstyrelsens beslutade, 2017-05-30 § 99, att ge kommundirektören i uppdrag 
att ta fram en personal- och kompetensförsörjningsplan.

Syftet med Lekebergs kommuns kompetensförsörjningsplan 2018-2022 är att 
beskriva och analysera kommande kompetensbehov i Lekebergs Kommun utifrån: 
a) Omvärldsanalys utifrån statistik och prognoser över ex. arbetsmarknad och 
demografi. 
b) Personalstyrka i nuläget, intern åldersstuktur samt kommande pensionsavgångar. 
c) Kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället och 
ändrade kompetensprofiler. 
d) Teknikutveckling.

Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen innehåller en överblick av befolkningsutveckling i kommunen och 
arbetsmarknad i landet och i Örebro län. 

Nulägesbeskrivning 
Utifrån personalnyckeltal från lönesystemet har en sammanställning av nuläget och 
kommande pensionsavgångar gjorts. Denna analys har gjorts på övergripande nivå 
för att ge en samlad bild av de yrkesgrupper som ligger spridda över olika 
organisationsdelar, exempelvis administrativa befattningar och chefer. Vidare har 
rekryteringsbilden analyserats tre år tillbaka i tiden.

Verksamheternas kompetensbehov 
Inför framställandet av denna plan har personalavdelningen gett förvaltningarna i 
uppdrag att komma med input kring sina nuvarande och kommande 
kompetensbehov. Följande frågeställningar har de tillfrågade förvaltnings- och 
verksamhetscheferna ombetts besvara: 

 Finns det kompetensbrister i din/dina verksamheter i dagsläget? 
-Vilka?

 Vilka förändringar ser du i din/dina verksamheter gällande nya 
kompetenser?

-Utbildningskrav?) 
 Vilka förändringar ser du gällande efterfrågan/behov från samhället vad 

gäller din/dina verksamheter? -Hur påverkar detta kompetensbehovet 
framöver? 

 Hur ser du på möjligheterna att lösa kommande kompetensbehov med 
effektivare kompetensutnyttjande av befintlig personal?

 Hur ser du på möjligheterna att lösa kompetensbrister med tekniklösningar? 
 Hur ser du på ersättningsrekrytering vid vakanser?

-Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens?
-I så fall, vilka personalkategorier?
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2 Omvärldsanalys 
Framtidsprognoser gällande befolkning, arbetsmarknad och utbildning görs på 
nationell och lokal nivå. Antalet personer i befolkningen inom olika åldersgrupper har 
betydelse både för efterfrågan på vård, skola, omsorg m.m. liksom även för 
kommunens intäkter. Enligt nationella prognoser kommer den yrkesverksamma 
befolkningen att minska och gruppen pensionärer kommer att öka markant. Detta 
kommer att ställa stora krav på kommunen när det gäller den kommunala servicen, 
vilket påverkar förutsättningar för kommunens kompetensförsörjning. Kommunens 
befolkningsprognos visar på en ökad befolkning, vilket också ger ökade krav på 
kommunens service.
För Sverige visar att den totala befolkningen förväntas öka från dagens 10,0 miljoner 
till 10,7 miljoner år 2022.

Den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan påverkas positivt om 
arbetslösheten bland personer i arbetsför ålder sjunker. Till denna grupp kan 
särskilda insatser behövas för att få in utlandsfödda personer på arbetsmarknaden, 
liksom behov finns av insatser riktade mot unga vuxna. Det finns även möjlighet att 
minska försörjningsbördan genom att fler personer arbetar vid högre ålder. I och 
med att åldersgruppen 65 år och äldre väntas växa avsevärt och utgöra en allt större 
andel av den totala befolkningen är det angeläget att fler arbetar högre upp i 
åldrarna. Det förs diskussioner om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta 
för äldre som vill arbeta längre. 

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför 
ålder behöver försörja utöver
sig själv. Idag ligger försörjningskvoten på 76, det vill säga att på 100 personer i 
arbetsför ålder, 20-64 år, går det 76 personer som antingen är yngre eller äldre. 2022 
kommer försörjningskvoten att vara 79. 

Örebro län, liksom ett flertal andra svenska län, står inför en omfattande 
generationsväxling på arbetsmarknaden. Analyser av antalet personer som utbildas 
inom olika yrkeskategorier, jämfört med antalet personer som förväntas behövas 
inom dessa yrkeskategorier ger en möjlighet att förutse var brister kommer att 
uppstå. Det är dock viktigt att påpeka att begränsningar vad gäller möjligheter att 
rekrytera och behålla kompetens är beroende av en rad olika faktorer, såsom 
möjlighet att konkurrera med löneläge och karriärmöjligheter hos andra 
arbetsgivare, hur attraktiv regionen eller orten är sett ur olika aspekter såsom 
möjlighet att medflyttande familj kan få jobb samt kvalitet på skola, barnomsorg och 
övriga samhällstjänster. Att vara en attraktiv arbetsgivare kan innebära en rad olika 
saker och varierar dessutom beroende på ålder, utbildningsnivå och livssituation. 

Arbetsmarknadsprognos 
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor i Örebro län och anställningsplanerna är 
rekordhöga inom det privata näringslivet. Samtidigt får arbetsgivarna det allt svårare 
att rekrytera personal. Inom den offentliga tjänstesektorn är det många arbetsgivare 
som har svårt att hitta efterfrågad kompetens och det kan komma att begränsa 
jobbtillväxten. Företagens kapacitetsutnyttjande är i nuläget högt. Lägger man då till 
en fortsatt växande efterfrågan leder det till ett ökat behov av personal. 
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Sammantaget innebär det att sysselsättningen förväntas öka med 2 600 personer till 
slutet av 2018. Det är främst privat och offentlig tjänstesektor som bidrar till 
ökningen på länets arbetsmarknad. Även inom bygg är behovet av personal stort och 
antalet sysselsatta ökar, men i mer dämpad takt än tidigare. Inom länets industri blir 
det en svag men viktig ökning av antalet sysselsatta till slutet av 2018. Branschens 
effektiviseringar innebär att det inte blir någon starkare tillväxt trots ett mer 
gynnsamt läge.

Arbetslösheten minskar 2017 och 2018
Örebro län har fortfarande en något högre arbetslöshet än riket men närmar sig allt 
mer riksgenomsnittet. Under 2016 minskade arbetslösheten i länet med tre procent. 
Antalet arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften var 8,2 procent 
jämfört med 8,5 procent ett år tidigare. En fortsatt stark konjunktur i länet och en 
hög efterfrågan på arbetskraft medför en fortsatt minskning av arbetslösheten, även 
om den inte når samma takt som det senaste året. I reella tal handlar det om 
minskning av antalet arbetslösa med 100 – 150 personer per år. Som andel av 
registerbaserad arbetskraften stannar nivån på 7,8 procent i år och 7,7 procent nästa 
år.

Arbetsförmedlingen gjorde bedömningar inför 2017 om yrken med brist på 
arbetskraft samt yrken med överskott på arbetskraft. Nedan redovisas yrkesgrupper 
som finns anställda inom Lekebergs kommun:

Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft under 2017
Förskollärare, specialistsjuksköterskor, speciallärare, specialpedagoger, 
grundskollärare samt grundutbildade sjuksköterskor.
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Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder stört brist på 
arbetskraft under 2017
Kockar och kallskänkor, undersköterskor, anläggningsarbetare.

inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på arbetskraft 
under 2017 
Vaktmästare, kontorsassistenter, sekreterare, kontorsreceptionister samt 
telefonister

I gruppen Yrken på högskolenivå där det råder stört överskott på arbetskraft under 
2017 finns ingen kommunal yrkesgrupp nämnd.
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Rekrytering 2014-2016
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Pensionsavgångar

I det nya allmänna pensionssystemet har man en rörlig pensionsålder, med tidigaste 
uttag från 61 års ålder. Garantipension kan dock tas ut tidigast från 65 års ålder. 
AKAP-KL, KAP-KL eller PFA har ingen fastställd pensionsålder. Pension som grundas 
på den avgiftsbestämda ålderspensionen av pensionsavgiften kan dock tas ut från 55 
års ålder. Vissa delar i KAP-KL och PFA kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Har du 
däremot en tjänat in en livränta i PA-KL kan den betalas ut först vid 65 års ålder. Har 
du däremot en livränta i gamla PA-KL avtalet kan tjänstepensionen först tas ut vid 65 
års ålder. Avgångsskyldighet föreligger vid 67 års ålder.
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Antal anställda per födelseår

Antal anställda september 2017 fördelat per födelseår som ligger i intervallet för 
pensionsavgång (61-67 år) under åren 2018-2022.
Ersättningsrekrytering efter pensionsavgång avser ett fåtal av de rekryteringar som 
har genomförts. Det är i första hand andra parametrar som påverkar 
rekryteringsfrekvensen, som t.ex. bemanningsläget i grannkommuner samt i övrigt 
attraktiviteten hos en arbetsgivare.

3 Nulägesbeskrivning

Lekebergs kommun har i dagsläget (september 2017) en personalstyrka på ungefär 
640 månadsavlönade anställda (tillsvidareanställda och visstidsanställda). Utöver 
dessa månadsavlönade finns det även ett antal timavlönade som anställs 
intermittent vid behov.
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Tabell – Befintlig månadsavlönad personal september 2017

Ålder
-29 30-39 40-49- 50-59       60- Totalt

Administrativ 8 14 10 74             43
arbete

Hälso- och 29 33 43 66              29 200
 Sjukvård

Pedagogiskt 31 74 68 54               21 248
Arbete

Socialt 8 13 12 10                 2 45
arbete

Chefer 0 4 9 12                 4 29

Övriga 15 23 13 20                  4 75

Totalt 91 161 155 169              64 640

4 Nio strategier för minskat rekryteringsbehov
SKL har tagit fram nio strategier för att på olika sätt för att möta de framtida 
rekryteringsutmaningarna. 

4.1 Använd kompetens rätt
Vem ska egentligen göra vad? Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast 
samhällsservice. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. 
Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet 
utvecklas och resurser användas effektivt. På flera håll krävs nytänkande om vem 
som gör vad gällande innehållet i olika yrken. Arbetsgivarna måste utveckla 
arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och använda rätt kompetens till rätt 
uppgifter. Det kan handla om:

*Nya eller förändrade yrkesroller. Lokalstrateg och logistiker är exempel på nya 
funktioner. Patienternas kontakt med vården kan förbättras via exempelvis 
patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården.
*Mer samarbete. Genom att jobba mer tillsammans tas kompetens tillvara, som vid 
gemensam lektionsplanering i skolan samt arbete i multidisciplinära team inom 
vården och omsorgen.
*Annorlunda specialistförsörjning. Kommuner kan dela på spetskompetens inom 
exempelvis samhällsbyggnad och teknik. 
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*Mer patientmedverkan. Dagens pålästa medborgare skapar förutsättningar för ökat 
patientinflytande. Vissa grupper, som njur- eller diabetespatienter, kan sköta mer 
själva och erfarna patienter och brukarorganisationer kan användas som resurs.

4.2 Bredda rekryteringen
Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är 
könsfördelningen ojämn och mångfalden kan öka. Till exempel kan nyanländas 
kompetens tas tillvara bättre. I dag är färre än 10 procent av de anställda inom 
vården och omsorgen män. Inom skola/förskola är siffran 18 procent, i enbart 
förskolan tre. Men var tredje ung man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt 
Ungdomsbarometern. Det gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor 
eller män bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar 
rekryteringspotentialen.

*Förändra normer om vem som passar var utifrån kön. Ta vara på ungas intresse för 
jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplatser och använd 
arbetslivsintroduktionsavtal.
*Ta till vara nyanländas kompetens. Nyanländas kompetens kan tas tillvara bättre 
genom att korta vägen till arbetsmarknaden, exempelvis genom validering, praktik 
och kompletterande studier. Utbildad kompetens skulle kunna rekryteras från andra 
länder, exempelvis ingenjörer.
*Olika vägar in i yrket. Det behövs fler vägar in i yrkena än den traditionella 
utbildningen. I exempelvis läraryrket behövs distansutbildningar, komplettering med 
pedagogisk utbildning, utbildning i kombination med arbete och komplettering av 
behörighet. Snabbspår är ett sätt, som nu erbjuds för den som vill sadla om till lärare. 
Möjligheterna att byta yrke mitt i livet behöver bli större inom många yrken.

4.3 Låt fler jobba mer
Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Fler kan arbeta mer. 
Det är en fråga om att vara attraktiv arbetsgivare och erbjuda dem som arbetar med 
Sveriges viktigaste jobb bra villkor. Men det handlar också om långsiktig 
kompetensförsörjning. Om fler jobbar mer kan rekryteringsbehoven minska. 
Kommuner och landsting har ungefär 220 000 deltidsanställda. Nio av tio är kvinnor. 
Andelen heltidsanställda varierar stort mellan olika verksamheter. Framför allt har 
vården och omsorgen många deltidsanställda. Variationerna är också stora mellan 
olika arbetsgivare. I en del kommuner jobbar färre än varannan medarbetare heltid 
medan andelen heltidsanställda på andra håll är drygt 90 procent. Det handlar om att 
möjliggöra för dem som vill arbeta mer att göra det. Enligt SCB:s 
arbetskraftsundersökning från 2012 både kan och vill cirka en fjärdedel av 
kommunernas deltidsanställda gå upp i tid. Men det finns också många 
heltidsanställda som väljer att arbeta deltid, vilket kan ha flera orsaker. Det är 
således också viktigt att på olika sätt uppmuntra dem som frivilligt jobbar deltid att 
arbeta mer.
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*Lokala lösningar. Utgå från lokala behov och förutsättningar för att kunna uppnå ett 
hållbart resultat. De bästa lösningarna skapas lokalt i samverkan mellan arbetsgivare 
och arbetstagarorganisationer.
*Hela organisationen påverkas. Ibland är det svårt att anpassa verksamheten efter 
heltidstjänster eftersom brukarnas behov, som styr när personalen behöver jobba, 
varierar över dygnet. En viktig slutsats är också att införande av heltid kan innebära 
påtagliga förändringar för samtliga i verksamheten – inte bara de som höjer sin 
sysselsättningsgrad och arbetar mer.
*Lite mer tid också viktigt. Skulle alla sektorns deltidsanställda arbeta bara en timme 
mer i veckan så motsvarar det nästan 6 000 heltidsanställda.
*Politiska beslut och resurser. En grundläggande förutsättning för framgång är att det 
finns ett tydligt politiskt beslut om vad som ska uppnås och när det ska vara 
genomfört. Det är också nödvändigt att avsätta resurser för att driva 
förändringsarbetet.

4.4 Förläng arbetslivet
Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 
26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i genomsnitt 25 år längre än för hundra 
år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens uppdrag. På hundra år 
har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 för kvinnor och 80 för män. Man 
har rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. 
Ändå både kan och vill många jobba längre – under rätt förutsättningar. Att inte fler 
gör det är inte bara ett problem för den enskilde individen, utan också i ett större 
kompetensperspektiv: viktiga resurser förslösas.

*Attityder och kultur på arbetsplatserna. Signalera att medarbetare som uppnått 
pensionsålder är en viktig resurs, öppna upp för individuella lösningar och 
kompetensutveckla äldre medarbetare.
*Förbättra ingången för unga i yrkeslivet. Erbjud praktik, traineeprogram och 
yrkesintroduktionsavtal. Koppla samman utbildning och arbetsliv ännu bättre. 
Samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare spelar stor roll.
*Främja god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare ska 
kunna jobba ett helt yrkesliv.

4.5 Visa på karriärmöjligheter
Karriär i välfärdssektorn? Självklart – och då inte enbart ”rak bana uppåt”. En bredare 
syn på karriär ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och 
verksamheten, vilket gör yrkena mer attraktiva. Det gäller både att synliggöra de 
karriärvägar som finns och att skapa nya. Enligt Ungdomsbarometern rankar bara 16 
procent av unga ”snabb karriär” som helt avgörande för val av arbetsplats. Men de 
vill utvecklas och lära sig nytt. Det finns olika sätt för arbetsgivare att erbjuda detta.

*Möjliggör sidledes karriär. Arbetsrotation och interna karriärcentra kan bidra till 
ökad rörlighet inom organisationen. Medarbetare kan utvecklas och bidra mer 
genom att få pröva nya roller.
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*Karriär – inte bara chef. Synliggör och möjliggör för andra typer av utveckling än 
rena chefsuppdrag. Det kan handla om projektledartjänster, expertroller, 
utvecklingsledare eller andra utvecklingsuppdrag.
*Underlätta vägen till chefskap. Traineeprogram, aspirantprogram, mentorskap och 
delat ledarskap underlättar steget till en chefsroll, liksom att medarbetare får testa 
chefskap i mindre skala.
*Karriärtjänster. Karriärtjänster inom skolan kan stärka läraryrkets attraktionskraft 
och förbättra undervisningen. Olika former av utvecklingstjänster och karriärtjänster 
har även inrättats i förskolan och fritidshemmen.

4.6 Skapa engagemang
Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och 
bidrar mer till verksamhetens utveckling. De blir också bättre ambassadörer för sitt 
jobb. Ju större engagemang och inflytande – desto större chans att medarbetare vill 
stanna och utvecklas på sin arbetsplats. Ungdomsbarometerns undersökning om 
ungas syn på välfärdsjobben visar att jobben anses meningsfulla och med stora 
möjligheter att både göra skillnad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt 
vård-/omsorgs- och läraryrken.

*Attityder och kultur. Skapa ett kreativt arbetsklimat och arenor för dialog, lärande 
och erfarenhetsutbyte. Känslan av sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. 
Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.
*Delaktighet. Låt medarbetarna vara med och påverka verksamhetens utveckling 
utifrån sin expertkunskap. Det kan utveckla arbetsorganisationen och ge såväl 
nöjdare kunder och brukare som bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.
*Ledarskap. Tydligt, närvarade ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan 
chef och medarbetare är väsentligt för engagemang och arbetsglädje.

4.7 Utnyttja tekniken
En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet 
och bättre kvalitet. Kommuner och landsting ska ligga i framkant vad gäller att 
utnyttja tekniken.

*Bevaka teknisk utveckling och innovation. Genom nya innovativa hjälpmedel och 
robotar kan välfärdssektorn effektiviseras och förbättras. Det kan till exempel bidra 
till att behovet av hemtjänst minskar och att äldre kan bo hemma längre.
*Låt behoven styra! Utgå alltid från användarnas behov och nytta när man utvecklar 
IT-stöd. IT-systemens utveckling ska bidra till engagemang och ge resultat i 
verksamheten. Det förutsätter att man är strategisk i sina val av lösningar och 
uppföljning. På en modern och attraktiv arbetsplats förväntar man sig också att 
lösningarna är mobila – att man kommer åt digitala verktyg och stöd via sin mobil 
eller läsplatta.
*Höj den digitala kompetensen. Se till att medarbetare och chefer har den 
kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. Inom 
skolan behövs till exempel ett kompetenslyft för att fullt ut kunna använda digitala 
läromedel och ta vara på de pedagogiska möjligheter som nu öppnar sig.
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*Infrastruktur för lärande. Utveckla strukturer för kunskapsstyrning, e-lärande och 
smarta beslutstöd som gemensamt bidrar till högre kompetens, mer evidensbaserad 
praktik och ökad träffsäkerhet i beslutsprocesserna.

4.8 Marknadsför jobben
Var synlig! Tala väl om verksamheten och skapa fler möjligheter att prova på jobben. 
Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben. 
Kommuner, landsting och regioner behöver på olika sätt sprida information om alla 
jobbmöjligheter som finns inom sektorn, visa upp sig som arbetsgivare och berätta 
om vad jobben och utbildningarna innebär.

*Goda förebilder. Sprid goda förebilder och bra exempel. Tala om att det är jobb som 
gör skillnad och lyft fram de egna medarbetarna.
*Sommarjobb och praktik. Informera om jobben redan i skolan för elever och studie- 
och yrkesvägledare. Sommarjobb, feriejobb, praktik och traineeplatser ger fler unga 
chansen att pröva jobben. Med en positiv erfarenhet och uppföljning kommer fler 
unga att återvända.
*Berätta om jobben Kommunicera via kanaler och arenor där målgrupperna finns. 
Besök universitet, högskolor och delta på arbetsmarknadsdagar och andra 
mötesplatser.

4.9 Underlätta lönekarriär
Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan 
duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas. Arbetsgivarna 
behöver fortsätta att utveckla lönesättningsmodellen för att konkurrera om 
arbetskraften. I många fall behöver lönespridningen öka. Lönefrågan kräver särskild 
uppmärksamhet när konkurrensen om arbetskraften är hård.

*Lokal lönebildning och individuell lönesättning. Verksamhetens prioriteringar och 
enskilda medarbetares insatser ska ge genomslag i lönesättningen.
*Tydlighet i lönesättningen. I väl utvecklade samtal mellan chef och medarbetare 
synliggörs, med hjälp av tydliga lönekriterier, hur enskilda medarbetare bidrar till 
verksamhetens resultat, vilket även ska synas i lönesättningen.  Individuella löner 
sätts utifrån prestation, ansvar och jobbets svårighetsgrad.
*Ökad lönespridning. För att stimulera till verksamhetsutveckling, engagemang och 
ökad måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling i arbetsuppgifter som 
i lön bli ännu bättre.

5 Verksamhetens kompetensbehov
Intervjuer har genomförts med chefer från olik verksamheter inom kommunen, en 
person från socialförvaltningen, två personer från kultur- och bildningsförvaltningen, 
en person från Sydnärkes IT och två personer från kommunstyrelseförvaltningen.

 Finns det kompetensbrister i din/dina verksamheter i dagsläget? 
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-Vilka?
Idag finns kompetensbrister inom samtliga förvaltningar. Begränsningar i 
möjligheter till kompetensutveckling i form av utbildningsinsatser anges som 
orsak. Det sker en verksamhetsutveckling, där lagstiftning och regleringar på 
annat sätt skapar kompetensluckor.

 Vilka förändringar ser du i din/dina verksamheter gällande nya 
kompetenser?

-Utbildningskrav?) 
Bl.a. genom att kommunen tagit emot nyanlända i större omfattning än tidigare har 
kraven på kunskap om andra kulturer ökat samt att hantera andra typer av sociala 
problem mot vad vi tidigare har hanterat.
Utökad digitaliseringen ger krav på fördjupade kunskaper inom IT-området. Den 
ökade digitaliseringen ger möjlighet  till en snabbare hantering av ärenden, vilket 
också ger krav på nya kompetenser.

 Vilka förändringar ser du gällande efterfrågan/behov från samhället vad 
gäller din/dina verksamheter? -Hur påverkar detta kompetensbehovet 
framöver?

En förändrad befolkningsstruktur och en stark befolkningsökning i kommunen med 
oförändrade resurser ställer stora krav på verksamheterna. En åldrande befolkning 
ger krav på mer avancerad vård, där vi idag till vissa delar kan sakna kompetens och 
resurser. Teknikutvecklingen kan ge möjliga lösningar, men det konstateras också att 
det krävs ett effektivt resursutnyttjande av utbildad personal. Att arbeta med 
effektiva scheman samt att även att öka sysselsättningsgraden, ses om möjliga 
åtgärder. För att bevaka teknikutvecklingen och omsätta den till Lekeberg kommuns 
förutsättningar kommer att krävas en bred kunskap inom de olika 
verksamhetsområdena.

 Hur ser du på möjligheterna att lösa kommande kompetensbehov med 
effektivare kompetensutnyttjande av befintlig personal?

Vidareutbilda befintlig personal, fräscha upp kunskap som har underutnyttjats men 
även se över möjligheten att anställa personal med andra kompetenser mot vad vi 
normalt anställer. Förändra arbetsorganisationen och därmed skapa förutsättningar 
för att anställa personer med lägre kompetens än vad som krävs i dag.

 Hur ser du på möjligheterna att lösa kompetensbrister med tekniklösningar? 
Inom samtliga förvaltningar är tekniklösningar möjliga och kan på sikt ersätta vissa 
personalgrupper eller delar av personalgrupper. Inom samtliga förvaltningar har det 
redan idag införts tekniklösningar som ger minskat rekryteringsbehov samt  ger också 
många gånger en ökad service. Förutom att använda tekniken direkt i verksamheten, 
öppnar tekniken möjligheter till att bredda möjligheterna till kompetensutveckling 
för personal genom websända utbildningsmoment. 

 Hur ser du på ersättningsrekrytering vid vakanser?
-Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens?
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-I så fall, vilka personalkategorier?
Det är stora rekryteringssvårigheter inom i stort sett hela kommunens 
verksamhetsområde, där specifikt nämns lärare, förskollärare, sjuksköterskor, 
socialsekreterare, chefer, IT-tekniker samt personer med olika specialistfunktioner 
där särskild erfarenhet efterfrågas. Det har även blivit svårt att rekrytera till grupper 
inom Kommunals avtalsområde, speciellt inför semesterperioden. Den relativt låga 
arbetslösheten gör att det också har blivit svårt att rekrytera korttidsvikarier.

6 Handlingsplan
Varje förvaltnings ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning med 
konkreta åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen 
med perspektiv på god effektivitet, produktivitet och kvalitet.

Handlingsplanen ska redovisas med nedanstående rubriker:

 Problemformulering
 Målsättning
 Åtgärd
 Tidplan
 Budget
 Ansvarig
 Uppföljning
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Justerare signatur

§154 - Kompetensförsörjningsplan 2018-2022 (KS 17-783)
Ärendebeskrivning
Förslag till beslut om att anta kompetensförsörjningsplan för perioden 2018-2022 samt beslut om att 
uppdra till varje förvaltning upprätta handlingsplan för kompetensförsörjning inom den egna 
verksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.anta kompetensförsörjningsplan 2018-2022,

2.varje förvaltnings ska upprätta en handlingsplan för kompetensförsörjning med konkreta 
åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för verksamheten att nå målen med perspektiv på god 
effektivitet, produktivitet och kvalitet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse – Beslutsattestanter för 
kommunstyrelsen 2018

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

1 Bakgrund
Den ändringar som görs från aktuell förteckning är att Anna Nilsson (ansvar 12) utses 
till ersättare istället för Helen Ekman samt att Ingemar Wennlöf tas bort som 
ersättare på ansvar 132 och 732 och ersätts av Tekniska chefen (Mats Turesson).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 
verksamheter 2018. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare



KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGENS BESLUTSATTESTANTER ÅR 2018 
 
Kommundirektör har övergripande attesträtt för kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. I kommundirektörens frånvaro har tillförordnad kommundirektör samma 
attesträttigheter som ordinarie kommundirektör. Kommundirektören har rätt att besluta om aktuella revideringar av föreliggande attestförteckning under året. 

ANSVAR BESLUTSATTESTANT ERSÄTTARE KOMMENTARER 

1 Martin Willén, Kommundirektör 
Peter Brändholm, Amanda Höjer,  
Wendla Thorstensson Vht 10071 ”Överförmyndare” är ersättare Sören Fagerstedt 

        

102 Birgitta Hultin, Folkvald revisor Bo Grimsell Revision 

        

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

        

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

        

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

        

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

        

132 Stein-Tore Johnsen, ingenjör * Gator/vägar och belysning 

        

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

        

136 Anna Brorsson, Måltidschef Ester Rohden Måltidsverksamheten 

        

137 Håkan Erlandsson, Enhetschef service * Torg, Park o grönyta, Fastighetsskötsel 

    

138 Marie Helgesson, Enhetschef lokalvård * Lokalvård 

    

14 
Anna Andreasson, Näringslivs- och 
utvecklingschef  Näringslivsfrämjande åtg, Turism, Sannabadet 

    

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

        

152 Per Gustafsson, Enhetschef AME  

AMIs olika verksamheter, Feriepraktik 
Nyanlända invandrare, Integration 

        

732 Stein-Tore Johnsen, ingenjör * VA-verksamheten 

        

89 Anna Bilock, Ekonomichef Inger Sundblad Finansförvaltningen 
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§157 - Beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2018 (KS 17-837)
Ärendebeskrivning
Enligt antaget attestreglemente ska varje nämnd/styrelse besluta om och upprätta en förteckning 
över utsedda beslutsattestanter och ersättare inför varje nytt år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter 
2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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Tjänsteskrivelse – MER-plan 2018 för 
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tusen kronor. I ramen 
ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 
tkr avsatt för kommunens planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2018 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
för VA-verksamheten

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare
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1 Inledning
Lekebergs kommun hade under 2017 en befolkningstillväxt som saknar motstycke i 
kommunens historia. Befolkningen ökade under året med drygt 3 procent. Samma 
ökningstakt för Örebro hade betytt en ökning med ca 5000 invånare, eller uttryckt på 
ett annat sätt, med ett helt Ljusnarsberg till. En ökande befolkning är positivt för 
kommunen. Det ger oss möjlighet att ge de människor som bor, arbetar, besöker och 
driver företag i Lekeberg bra kommunal service. Tillväxten ger oss också möjlighet att 
utveckla de kommunala verksamheterna, investera i ny teknik och nya lokaler och att 
klara av att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en ökande konkurrens 
med andra.

Men en så kraftig tillväxt som vi just nu befinner oss i innebär också tuffa utmaningar. 
Med ett kraftigt ökande antal barn i förskolorna och skolorna blir lokalerna trängre 
och belastningen på våra medarbetare tyngre. Med ett snabbt ökande antal invånare 
i våra orter ökar trafiken och behovet av åtgärder för att skapa säkra och trygga 
gator, vägar och platser blir större. Med en intensivt ökande befolkning ökar också 
behoven av arbetstillfällen för människor som står långt från arbetsmarknaden. Men 
alla dessa utmaningar, och fler därtill, är utmaningar som medarbetare i kommunen 
möter och arbetar med att övervinna. Varje vardag och i vissa verksamheter alla 
dagar och dygnet runt. Och även om det inte är enkla utmaningar att möta skulle 
motsatsen, en krympande befolkning innebära betydligt kärvare förhållanden med 
återkommande neddragningar och allt sämre service till medborgarna.

Grunden för allt vårt arbete är kommunens medarbetare. Utan det engagemang, den 
professionalism och den kompetens som våra medarbetare bär med sig skulle 
kommunen stanna. Där för är det helt avgörande att vi jobbar målmedvetet med att 
rekrytera, behålla, stödja och utveckla våra medarbetare. Med anledning av detta 
finns det skäl att i denna inledning till kommunstyrelsens MER-plan för 2018 särskilt 
lyfta fram en av alla de aktiviteter som kommer ske inom styrelsens 
kommunövergripande ansvarsområde under året, arbetet med 
kompetensförsörjningsplanering för kommunens samtliga verksamheter. Genom en 
bra kompetensförsörjningsplanering kan vi använda kommunens samlade kompetens 
bättre, bredda våra rekryteringar till fler målgrupper och därmed öka våra chanser, 
underlätta för fler att jobba mer, skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv, 
tydliggöra karriärvägar, hitta vägar att skapa engagemang, bättre utnyttja den teknik 
vi har tillgång till i våra arbeten, bli bättre på att marknadsföra de jobb vi erbjuder 
och kommunen som arbetsplats samt via planering och tydlighet underlätta 
lönekarriär. Sammantaget förbättrar alla dessa delar våra möjligheter att klara av de 
utmaningar och ta till vara på de möjligheter som tillväxten erbjuder Lekebergs 
kommun under 2018 och de kommande åren.

Martin Willén
Kommundirektör

Ansvar enligt reglementet
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala 
koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens 
utveckling och ekonomiska ställning och ska leda och samordnar planeringen och 
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uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är 
också anställningsmyndighet.

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer 
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

 ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

 utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
av 4 §,

 tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 
underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

 Teknisk verksamhet
 Arbetsmarknadsfrågor
 Mottagning av nyanlända invandrare
 Näringsliv
 Turism
 Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
 Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar.

2018
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv.

Av de satsningar/förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande:

 Utvecklingsmedel till syfte att simulera verksamhetsutveckling och 
användande av välfärdsteknologi i kombination med utredningar och 
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kompetensutveckling 2 645 tkr
 För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden fortsätter 

kommunen med fibersatsningen 400 tkr
 För åren 2018-2019 anställs en projekt- och upphandlingsansvarig 843 tkr
 Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens/områden:

- Kommunikatör, finansieras delvis extern försäljning 167 tkr
- Arkivarie för gemensamt samarbete i Sydnärke, finansieras med extern 
försäljning
- Ekonomi och personal 650 tkr
- För skötsel av fordon m.m. utökas Service/vaktmästare 350 tkr

 Medel omfördelas inom befintlig budget för Färdtjänst, då dessa kostnader 
ökat 393 tkr

 Inför valet 2018 är avsatt 500 tkr
 Kommunens köp av företagshälsovård utökas med 300 tkr
 Kommunen är inne i ett expansivt skede och överför medel från 2017 i 

investeringsbudgeten för infrastruktur gällande Fjugesta södra och 
anslutningsväg mellan 204 och Lanna 19 950 tkr. Kommunens antagna 
asfaltsplan fortsätter och det avsätts 1 000 tkr till detta.

 Kommunens lekplatser behöver förbättras och bli mer attraktiva. Till det 
anslås i investeringar 200 tkr.

 Fortsatt underhåll av kommunens fordon - investeringar 250 tkr
 Fortsatt underhåll av kommunens köksutrustning - investeringar 400 tkr
 VA-verksamheten är i ett expansivt läge och nya investeringar 2018 är avsatt 

gällande Örebrovatten 20 000 tkr, Dagvattenrening Norra Fjugesta 1 500 tkr, 
Hidingebro 2 000 tkr och Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr.

 Arbetet med löpande och nya VA-sanering och avloppsreningsverk fortsätter 
och avsätter därför 4 000 tkr i investeringar till detta.
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2 Organisation
Kommunstyrelsen ordförande är Wendla Thorstensson (C).

Ledamöter i nämnden
Partier Ledamöter

Centerpartiet C 3

Moderaterna M 1

Kristdemokraterna KD 1

Liberalerna L 1

Miljöpartiet MP 1

Socialdemokraterna S 5

Sverigedemokraterna SD 1

Förvaltningens organisation
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3 Mål och indikatorer

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

Kommunfullm
äktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019
Målvärde 

2020

Andelen med 
tillgång till 
bredband via 
fiber

55% öka 
från 
55%

öka från 55% öka från 55%Hela 
Lekeberg har 
en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur

Företagens 
upplevelse av 
Tele- och IT-nät

3,5 (av 5) öka 
från 

3,5 (av 
5)

öka från 3,5 
(av 5)

öka från 3,5 
(av 5)

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

50% Öka 
från 
50%

Öka från 50% Öka från 
50%

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

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

70% Öka 
från 
70%

Öka från 70% Öka från 
70%

Andelen skickade 
E-fakturor

7%  öka 
från 
8%

 öka från 8%  öka från 8%Lekebergs 
kommun 
nyttjar den 
digitala 
tekniken för 
en mer 
effektiv och 
förenklad 
administrati
on

Mottagna E-
fakturor

47% öka 
från 
48%

öka från 48% öka från 48%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas 
på ett hållbart 
sätt

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 

Andelen 
ekologiska 
livsmedel

31% öka 
från 
32%

öka från 32% öka från 32%
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Kommunfullm
äktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019
Målvärde 

2020
väl 
sammansatt 
måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen 
matsvinn

12% minska 
från 
12%

minska från 
12%

minska från 
12%

E-tjänster 0 öka 
från 1

öka från 1 öka från 1Lekebergs 
kommun är 
en tillgänglig 
kommun Information på 

kommunens 
hemsida

71% 72% 72% 72%

Värde 
medarbetarunde
rsökningen 
(medel)

4 Öka 
från 4

Öka från 4 Öka från 4

Sjukfrånvaro 8,27% Minsk
a från 
8,27%

Minska från 
8,27%

Minska från 
8,27%

Nämnderna och 
styrelsen håller 
sin budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverka
n

Andelen 
miljöbilar

33% öka 
från 
33%

öka från 33% öka från 33%Lekebergs 
kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering 
av Lekebergs 
kommun

Ja Ja Ja

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

ärde
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019
Målvärde 

2020

Lekebergs 
kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar 
för företagande, 

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivskli
mat och goda 

Antalet 
företag med 
mer än en 
anställd

262 fler än 262 fler än 262 fler än 262
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Kommunfullmä
ktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsv

ärde
Målvärde 

2018
Målvärde 

2019
Målvärde 

2020

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhet i 
kommunen

256 fler än 256 fler än 256 fler än 256

Antalet 
företag totalt i 
Lekebergs 
kommun

983 fler än 983 fler än 983 fler än 983

Arbetslöshet 3,6% inte öka 
från 3,6%

inte öka 
från 3,6%

inte öka 
från 3,6%

förutsättninga
r för arbete

Ungdomsarbe
tslöshet

6,4% inte öka 
från 6,4%

inte öka 
från 6,4%

inte öka 
från 6,4%

socialt 
företagande 
och 
företagsetableri
ngar.

Företagens 
bedömning av 
kommunens 
service

81 öka från 81 öka från 81 öka från 81
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4 Driftbudget
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tkr (fg år 84 076 tkr). I 
ramen ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2018 om 6 075 tkr och 
dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens planeringsreserv.

Förstärkning i ram (9 852 tkr) har skett gällande bl.a. 2 % hyresökning 1 232 tkr, 
löneökningar 1 518 tkr, ökat PO-pålägg 251 tkr, uppräkning gemensamma nämnder 
480 tkr motsvarande 3 %, Nerikes brandkår 178 tkr (3 %), Färdtjänst 323 tkr, 
Reinvesteringar 194 tkr, Företagshälsovård 300 tkr, SYD-IT och reinvesteringar 
660 tkr. Flytt mellan nämnder 48 tkr, ökning bemanningsteam 402 tkr, Ökning 
måltidsbudget på grund av nytt gruppboende LSS och platser Oxelgården 165 tkr.

Nya införanden är projekt och upphandlingsansvarig 843 tkr, utvecklingsmedel 
2 645 tkr och 2018 års Valnämnd 500 tkr

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; 
Färdtjänst, 1,0 åa ekonom (inkl försäljning del SYD IT) 0,5 åa personal, 1,0 åa 
kommunikatör (inkl extern försäljning tjänst) och service/vaktmästare. För att 
finansiera dessa förstärkningar inom ram har en intäkt för byggbonus (700 tkr) 
budgeterats samt att det gjorts vissa omfördelningar inom respektive avdelning.

Utökning av tjänster har skett med totalt 2,28 åa. Dessa avser lokal-och 
upphandlingsansvarig 1,0 åa (budgetanslag), 1,0 arkivarie (omvandling från 
tjänsteköp och 50 % försäljning annan kommun), 1,0 kommunikatör (70 % extern 
försäljning), bemanningsteam ökar med 0,5 åa. Måltidsbiträde ökar 0,2 åa från KUB. 
Minskning sker när det gäller 1,0 vaktmästartjänst som gått över till SON samt 0,42 
överlappning VA-ingenjör 17.

Avdelning AVDELNINGSNIVÅ Budget 2018

100000 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 20 258 tkr

110000 EKONOMIAVDELNING 20 158 tkr

120000 ADMINISTRATIV AVDELNING 14 504 tkr

130000 TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING 28 215 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF 2 509 tkr

150000 PERSONALAVDELNING 8 284 tkr

SUMMA 93 928 tkr
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5 Driftbudget VA-verksamhet
VA-verksamhetens budgetram för 2018 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2018. Den 
budgeterade taxeökningen förväntas under 2018 inbringa ca 1 648 tkr.  En minskning 
av anslutningsavgifter görs med 382 tkr. Förändringarna i budget består av 
personalkostnadsökning motsvarande 3 %, uppräkning mtrl och justerat tjänsteköp. 
Kapitalkostnaderna minskar med 133 tkr, då avskrivningstiden är ändrat till 50 år.

 

ANSV
AR

VERKSAM
HET SLAG BUDGET 

2018
BUDGET 

2017
ÄNDR

ING

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

311000 KONSUMTIONSAVG -11 868 -10 220 1 648

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

313000 ANSLUTNINGSAVGIFTER -700 -1 082 -382

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

313100 PERIODISERADE ANSL 
AVG

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

453000 BILERS O. RESOR 10 10

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

454600 KURSER 25 25

7320 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 685 406 -279

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF 154 150 -4

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

455200 VERKSAMHETSSYSTEM 20 20

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

466100 LOKALHYROR 60 60

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

479100 AVG O ERS 
BRANSCHORG

35 35

732 86500000 VATTEN O 
AVLOPP

493000 KAPITALKOSTNADER 5 612 5 745 133

86500000 TOTALT -5 967 -4 851 1 116

732 86510000 VATTENVERK 451100 TELEAVGIFTER 10 10

732 86510000 VATTENVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 861 1 861

732 86510000 VATTENVERK 467100 EL 183 183

732 86510000 VATTENVERK 467200 VATTEN 270 270

732 86510000 VATTENVERK 469300 LAB PROVER 15 15

86510000 TOTALT 2 339 2 339

732 86520000 RENINGSVERK 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -300 -300
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ANSV
AR

VERKSAM
HET SLAG BUDGET 

2018
BUDGET 

2017
ÄNDR

ING

732 86520000 RENINGSVERK 437000 KEMISKA PRODUKTER 70 70

732 86520000 RENINGSVERK 451100 TELEAVGIFTER 10 10

732 86520000 RENINGSVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 328 1 255 -73

732 86520000 RENINGSVERK 467100 EL 511 511

732 86520000 RENINGSVERK 467200 VATTEN 973 973

732 86520000 RENINGSVERK 467500 FJÄRRVÄRME 120 120

732 86520000 RENINGSVERK 469200 STÄD 35 35

732 86520000 RENINGSVERK 469300 LAB PROVER 20 20

86520000 TOTALT 2 767 2 694 -73

732 86531000 VA-SERVICE 433000 VA-MATERIAL 138 137 -1

732 86531000 VA-SERVICE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 86 85 -1

732 86531000 VA-SERVICE 443000 BRÄNSLE O 
SMÖRJMEDEL

42 42

732 86531000 VA-SERVICE 461130 VA ENTREPRENAD 288 285 -2

732 86531000 VA-SERVICE 468100 VAKTMÄSTARTJÄNSTER 307 299 -8

86531000 TOTALT 861 849 -13

732 TOTALT VA 0 1 030 1 030
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6 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2018 uppgår till 25 209 tkr (fg år 
25 030 tkr). Vita rader avser nya investeringsobjekt 2018, medan gulmarkerade rader 
är överförda/ej slutförda från budget 2017.

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS Investerings
-utgift

Kapital-
kostnad

Avskriv
-ning Ränta

1 13301 0076 Oförutsett KS 1 660 tkr 361 tkr 5 ÅR 1,75%

120 13081 Inventarier ombyggn 
kommunhus

150 tkr 18 tkr 10 ÅR 1,75%

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 600 tkr 11 tkr ingen 
avskr

1,75%

132 2402 1084 Kanalisation Lanna-Fjugesta 900 tkr 43 tkr 33 ÅR 1,75%

132 2402 1067 Asfaltsplan 1 000 tkr 48 tkr 33 ÅR 1,75%

132 2402 1083 Exploatering infrastruktur 
Fjugesta södra

6 170 tkr 295 tkr 33 ÅR 1,75%

132 2402 1067 Anslutningsväg Lanna-204 13 779 tkr 659 tkr 33 ÅR 1,75%

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 250 tkr 54 tkr 5 ÅR 1,75%

136 495 0220 Köksutrustning 400 tkr 47 tkr 10 ÅR 1,75%

137 2501 0026 Lek- och aktivitetsutrustning 200 tkr 24 tkr 10 ÅR 1,75%

137 970 0067 Arbetsmaskiner, Lokalvård 100 tkr 22 tkr 5 ÅR 1,75%

SUMMA 25 209 tkr 1 580 tkr
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7 Investeringsbudget VA-verksamhet
Investeringsbudgeten för VA uppgår till 36 715 tkr för året 2018 (fg år 16 505 tkr). De 
flesta är nya eller löpande investeringsprojekt för 2018. De som är gulmarkerade är 
överförda/ej slutförda projekt från budget 2017.

 

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR VA Investerings
utgift

Kapital-
kostnad

Avskriv-
ning Ränta

732 865 1013 VA-saneringar 600 tkr 23 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1013 VA-saneringar 2 000 tkr 75 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1017 Invest avloppsreningsverk 2 000 tkr 75 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1079 Örebrovatten 20 000 tkr 375 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1085 Dagvattenrening Norra Fja 1 240 tkr 47 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1085 Dagvattenrening Norra Fja 1 500 tkr 56 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1082 Genomfartsgata Södra 
Fjugesta

560 tkr 21 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 Hidingebro 2 000 tkr 38 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1087 Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr 113 tkr 50 ÅR 1,75%

732 865 1071 Vattentornet/Skalskydd 815 tkr 31 tkr 50 ÅR 1,75%

SUMMA 36 715 tkr 852 tkr
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  
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Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
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Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Justerare signatur

§156 - MER-plan 2018 för Kommunstyrelsen (KS 17-693)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2018 uppgår till 93 928 tusen kronor. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2018 om 6 075 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för kommunens 
planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2018 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2018 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Anteckning

Berth Falk (S) och Anette Bergdahl (S) avstår från att delta i beslutet.

 

 

Beslut
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Överskott flyktingmedel

§203

KS 17-574

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-12 1 (1)

Dnr: KS 17-574

   

Tjänsteskrivelse – överskott flyktingmedel

Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med 
fastställande av årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle 
bokas upp i kommunens resultat för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i 
resultatet för 2017. Med anledning av detta fick kommundirektören i uppdrag av 
Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på kostnader med 
koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet. Den 12 
september 2017 fastställde Kommunstyrelsen 5,8 mkr och nu har listan fyllts på med 
ytterligare 1 mkr och uppgår totalt till 6,8 mkr.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna

1 Bakgrund
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med 
fastställande av årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle 
bokas upp i kommunens resultat för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i 
resultatet för 2017. Med anledning av detta fick kommundirektören i uppdrag av 
Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på kostnader med 
koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.

Förslag till beslut
Av de 14 mkr finns förslag på 6,8 mkr (enligt bifogade lista) samt ytterligare 2 mkr 
(föreningsbidrag). Kvar återstår då 5,2 mkr av överskottet, vilket föreslås tillfalla 
resultatet 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör Handläggare



Extra Kostnader flyktingverksamhet 2017 14 000 000

Bokfört

Vad Verksamhet Belopp ursprung Förbrukat 171130 Kvar Beslutat om i KS

Personalresurs som kan arbeta riktat mot insatser på 

strukturell långsiktig nivå (metoder, samverkan, vägledning, 

SYV m.m.) samt direkt på operativ nivå riktad direkt mot 

målgruppen. Från mitten av augusti till årsskiftet AMI 200 000 175 000 25 000 170912

Utbildningsmedel riktade mot särskilda utbildningar, såsom 

t.ex. truckkort, lokalvård m.m. AMI 200 000 30 000 170 000 170912

Övriga kostnader  såsom datorer och annan utrustning, möbler 

och översättning AMI 200 000 50 400 149 600 170912

Bil AMI AMI 160 000 160 000 0 inköpt 170912

Projektor SFI och AMI AMI 19 000 19 000 0 inköpt 170912

Sim-skola ensamkommande Kultur- och fritid 8 000 8 000 0 Ok och påbörjat 170912

Fiber Lekebergskyrkan gymnasiet språkintroduktion Språkintroduktion 47 000 47 000 0 Ok och påbörjat 170912

Datakommunikation Linden SON 50 000 0 50 000 170912

Språkintroduktion gymnasiet, ökad budget 17 språkintroduktion 664 000 608 000 56 000 Ok och påbörjat 170912

SFI, ökad budget 17 SFI 673 000 617 000 56 000 Ok och påbörjat 170912

Flyktingverksamhet skola 7-9, ökad budget Lekebergsskolan 335 750 307 000 28 750 Ok och påbörjat 170912

Flyktingverksamhet skola F-2, ökad budget Grundskola 22 000 20 000 2 000 Ok och påbörjat 170912

Flyktingverksamhet skola 3-6, ökad budget Grundskola 27 000 24 750 2 250 Ok och påbörjat 170912

Kostnader juli-aug 17, boendekostn innan upphandling Ensamkommande 704 000 704 000 0 Ok och påbörjat 170912

Kostnader sept-okt 17, boendekostn försenad upphandling Ensamkommande 700 000 700 000 0 170912

Vikarie AMI 15 maj-18 aug AMI 105 000 105 000 0 ok och påbörjat 170912

Kompetensutveckling (kurser, resor, logi) AMI m fler i kommun 100 000 49 000 51 000 170912

Digitalisering ansökningsprocess försörjningsstöd IFO 500 000 0 500 000 170912

Prognos underskott ensamkommande andra halvår 17 Ensamkommande 1 000 000 0 1 000 000 170912

Kostnader extra resurs förskolan Förskolan 109 881 109 881

Överlappning bemanning 1-15/12 AMI 22 000 22 000

Tolkkostnader utbildningar AMI AMI 30 000 30 000

Implementering/kompetensutveckling robotdator IFO 100 000 100 000

Lånecyklar transport kollektivtrafik för nyanlända (8 st á 3 tkr) AMI 24 000 24 000

Digitalutrustning SFI SFI 113 783 113 783

Handledning lärare nyanlända (året 2018, men faktura 2017) SFI/Skola 40 000 40 000

Föreläsning för nyanlända SFI/Skola 12 000 12 000

Översättning informationsdokument IFO IFO 100 000 100 000

Utrustning/möbler/ ped. Mtrl Nyanlända elevers lärande Skola 153 644 153 644

Integrationsstudie AMI 349 120 349 120

Totalt 6 769 178 3 624 150 3 145 028

Kvar av 14 mkr 7 230 822 7 230 822

tillkommit 1 054 428
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §158

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§158 - Överskott flyktingmedel (KS 17-574)
Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med fastställande av 
årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle bokas upp i kommunens resultat 
för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i resultatet för 2017. Med anledning av detta fick 
kommundirektören i uppdrag av Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på 
kostnader med koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet. Den 12 
september 2017 fastställde Kommunstyrelsen 5,8 mkr och nu har listan fyllts på med ytterligare 705 
tkr och uppgår totalt till 6,5 mkr.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna

Förslag till beslut

Av de 14 mkr finns förslag på 6,5 mkr (enligt bifogade lista) samt ytterligare 2 mkr 
(föreningsbidrag). Kvar återstår då 5,5 mkr av överskottet, vilket föreslås tillfalla resultatet 
2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

 

Beslut
 

 

 

Beslutsunderlag
 Lista kostnader extra flyktingpengar - (51035)

Sida 3 av 3



Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018

§204

KS 17-819

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-12 1 (1)

Dnr: KS 17-819

   

Tjänsteskrivelse – Regler för ansökan av 
utvecklingsmedel 2018

Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till 
bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I 
reglerna kommer det att framgå hur nämnderna ska gå tillväga och vilken 
information som ska framgå i ansökan. Detta för att minimera administration och för 
att politiken ska få den information som den önskar, men också för att beskriva den 
politiska viljan med utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Regler 3 (3)

1 Bakgrund
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till 
bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. 
Totalt avsätts 2 645 tkr som utvecklingsmedel 2018. I de här reglerna kommer det att 
framgå hur nämnderna ska gå tillväga och vilken information som ska framgå i 
ansökan. Detta för att minimera administration och för att politiken ska få den 
information som den önskar, men också för att beskriva den politiska viljan med 
utvecklingsmedlen. 

2 Utvecklingsmedlens syfte
Utvecklingsmedlens syfte är att möjliggöra för de kommunala verksamheterna att ge 
medborgarna ännu bättre service och bidra till att göra Lekebergs kommun till en 
attraktiv arbetsgivare. Detta genom att stimulera verksamhetsutveckling och 
användande av välfärdsteknologi i kombination med utredningar och 
kompetensutveckling. 

3 Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla behov, syfte och resultat. Tyngdpunkten är att satsningen ska 
leda till ett effektivare arbetssätt. Ansökan ska även visa på vilken effektivitet 
och/eller ekonomisk besparing som satsningen ger. Ansökan kan avse tekniska 
lösningar som finns idag, men inte används fullt ut. Det kan handla om 
kompetensutveckling eller utredningar som leder till effektiviseringar både i form av 
tid och ekonomi.

Ansökan ska lämnas av förvaltningschef och vara förankrad med nämndens 
ordförande. Ärendet bereds av kommundirektör och ekonomichef. Det är sedan 
Kommunstyrelsen som fattar beslut om fördelning av utvecklingsmedlen.



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Inger Sundblad (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §161

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§161 - Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 (KS 17-819)
Ärendebeskrivning
I MER-planen för 2018 har Lekebergsalliansen beslutat att avsätta extra resurser till bland annat 
tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. I reglerna kommer det att 
framgå hur nämnderna ska gå tillväga och vilken information som ska framgå i ansökan. Detta för att 
minimera administration och för att politiken ska få den information som den önskar, men också för 
att beskriva den politiska viljan med utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Regler för ansökan av utvecklingsmedel 2018 - (51854)

Sida 3 av 3



Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt 
Fjugesta 5:24

§205

KS 17-299

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-12 1 (2)

Dnr: KS 17-299

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för Äventyrets förskola, 
del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen 
stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. 
Dessutom föreslås användningen för del av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från 
industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

1 Bakgrund
Sydnärkes byggförvaltning har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ändra gällande 
detaljplaner avseende Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 (området i anslutning 
till Äventyrets förskola).

Området är beläget i den nordvästra delen av Fjugesta tätort och omfattar ungefär 5 
hektar. Planområdet ramas in av Länsväg 204 i väst och Bergsgatan i norr. I de södra 
och östra delarna gränsar området till villabebyggelse. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna förslag till detaljplan för Äventyrets 
förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 
i Lekebergs kommun

2. förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, 
del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 skickas 
ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och 
bygglagen

3. detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs 
kommun.

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Emelie Andersson
Kommundirektör Planingenjör, Sydnärkes byggförvaltning
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Detaljplan för:
Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2
samt Fjugesta 5:24.
Lekebergs kommun, Örebro län.

Upprättad av Sydnärkes byggförvaltning Oktober 2017
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PLANBESKRIVNING 

Samrådshandling
Oktober 2017

Detaljplan för Äventyrets förskola, del av 
Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24.



VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, industri, 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
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900, med 
möjlighet att övergå till begränsat förfarande under förutsättning att förslaget 
godkänns under samrådet.

Enligt PBL kap 5 § 18 kan ett detaljplaneförslag övergå från standardförfarande till 
begränsat förfarande om alla i samrådskretsen godkänner planen under samrådet. 
Planprocessen inleds med ett samråd. Kommunen samråder planförslaget 
med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. Om förslaget till detaljplan godkänns under 
samrådet kan kommunen utesluta granskning av planförslaget, det innebär i 
sådant fall att det efter samrådet inte återstår fler tillfällen att lämna synpunkter på 
planförslaget. Om inte alla i samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget ska 
planen dock fortsatt hanteras med standardförfarande och ställas ut för granskning. 
Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala instanser och 
förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna 
synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre justeringar göras innan 
planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut i Kommunfullmäktige, 
i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en 
detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut 
om antagande tillkännagivits. 

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Detaljplanehandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Planhandlingarna består i övrigt av:
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning

BAKGRUND
Lekebergs kommun har bedömt att det förreligger behov att göra förändringar i 
gällande detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 samt del av Fjugesta 1:2 i anslutning 
till Äventyrets förskola. Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun gav Sydnärkes 
byggförvaltning 2017-05-30 uppdraget att upprätta en ny detaljplan för del av  Fjugesta 
1:2 och Fjugesta 5:24.     

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen 
stämmer överens med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. 
Dessutom föreslås användningen för del av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri 
till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. 

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900, med möjlighet 
att övergå till begränsat förfarande under förutsättning att förslaget godkänns under 
samrådet.

MILJÖBEDÖMNING
Enligt PBL 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 PBL 4 kap. 34 §.

DETALJPLAN FÖR ÄVENTYRETS FÖRSKOLA, DEL AV 
FJUGESTA 1:2 SAMT FJUGESTA 5:24.
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i den norra delen av Fjugesta samhälle, öster om riksväg 204 
och söder om Bergsgatan. Planen omfattar del av fastigheten Fjugesta 1:2 som ligger 
mellan Vallgatan, Bergavägen och Bergsgatan samt fastighet Fjugesta 5:24. Områdets 
areal är ungefär 5 hektar.  

Markägoförhållanden
Marken i området ägs av Lekebergs kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun, som antogs 2014, är planområdet inte 
specifikt utpekat. Dock är området norr om aktuellt planområde, Berga industriområde,  
avsedd för utbyggnad för industriverksamhet.

Bild: Utdrag ur översiktsplan för Lekebergs kommun, 2014.

Aktuellt planområde
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Detaljplaner
Planområdet är detaljplanelagt och det finns två gällande detaljplaner: 

- Detaljplan 18-FJU-230. Förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för del av norra 
Fjugesta.

Detaljplanen antogs 1980 och den del av detaljplanen som berörs av planförslaget utgör 
park eller gatuplantering samt område för bilserviceändamål. 

- Detaljplan för del av Fjugesta 1:2.

Detaljplanen antogs 2014 och den del av detaljplanen som berörs av planförslaget utgör 
främst skola och naturmark. 

För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör det aktuella planförslaget verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan. Gällande verksamheter i Fjugesta redogör 
översiktsplanen följande: 

”Mindre verksamheter som kan kombineras med god boendemiljö, särskilt sådana som 
vänder sig till allmänheten i någon form, bör placeras i centrum.
En blandning av bostäder och anpassade verksamheter i centrum är positiv för 
tätortens miljö och ger liv åt samhället dagtid. 

Mindre verksamheter kan ofta med fördel kombineras med boende men detta måste med 
tanke på omgivningspåverkan bedömas från fall till fall.”

Planförslaget bedöms följa intentioner i översiktsplanen.

Bild: Utdrag detaljplan 18-FJU-230.

Bild: Utdrag detaljplan för del av Fjugesta 1:2.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
För fastighet Fjugesta 5:24 möjliggör planändringen verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan samt att byggrätten för Äventyrets förskola på fastighet Fjugesta 
1:2 justeras utefter skolbyggnadens faktiska läge. 

Riksintresse och fornlämningar
Området berörs inte av något riksintresse.

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Mark och vegetation
Området utgörs av blockig skogsmark som i stort sluttar svagt mot öster. Skogen utgörs 
av gammal tallskog med underväxt av björk och lövskog av al och björk med inslag av 
ek.

Naturmiljö
I den upprättade grönstrukturplanen från 2014 för Lekebergs kommun har kommunens 
grönområden klassificerats i fyra olika klasser varav skogsområdet söder om 
Bergavägen har tilldelats klass C. Denna klassning inrymmer grön mark som inte 
uppfyller kriterierna i de tre högre klasserna. Vidare beskrivs området inte inneha större 
rekreationella eller kulturella värden.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning är gjord i delar av området, (VIAK AB, 62.7790 BM/
AJ Örebro 1974-10-11).Undersökningen visar att jorden består av stenig och blockig 
morän. Den innehåller växlande halter av skiffer, som är mer eller mindre vittrad. 
Intill 1-1,5 m djup är moränen förhållandevis lös. Därutöver är den fast till mycket fast 
(svårschaktad). Markens organiska ytlager, ca 0,1-0,3 m tjockt, utgörs av humus, myllig 
morän eller myllig lera, samt bitvis av torv. Jorden är genomgående tjälfarlig. 
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Omgivningsstörningar
Detaljplaneförslaget medger verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket 
inte kräver några omfattande skyddsavstånd eller andra störningskydd. Verksamheter 
kan dock ändå generera visst omgivningsbuller som exempelvis genom trafik inom och 
utanför verksamhetsområdet eller genom ljud som alstras från verksamhetens fläktar, 
kompressorer och värmepumpar. Det finns ingen tydlig gräns för när en verksamhet är 
att betrakta som störande för omgivningen, utan det är en bedömning som kommunen 
behöver göra i samband med bygglovsprövningen.

Befintlig bebyggelse
Planområdet består förutom förskola med tillhörande lek och parkeringsmöjligheter 
mestadels av skog. Angränsade områden österut och söderut är planlagda och bebyggda 
med fristående enplanshus.

Planerad bebyggelse
Markanvändningen Z (verksamheter) är bred och innehåller olika typer av ytkrävande 
verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår bland annat lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager, verkstäder m.m. Handel med varor 
som produceras inom området kan ingå i användningen. Det handlar då framför allt 
om partihandel. I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda förekomma 
med varor som producerats i området. Handel med skrymmande varor ingår också 
i användningen. I användningen ingår även komplement till verksamheten, så som 
parkering och kontor.

Trafik 
Planområdet försörjs via Bergavägen och Bergsgatan som i sin tur har anslutning mot 
länsväg 204. Flertalet gång- och cykelvägar avsedda för de oskyddade trafikanterna 
finns inom och i anslutning till området, varav en sammanbinder villaområdet söder 
och öster om förskolan med själva förskolan. 

Ingen kollektivtrafik trafikerar området. Den nuvarande busslinjen har ändhållplats vid 
Pilörtsgatan ca 200 m öster om planområdet.

Minsta skyddsavstånd för uppförande av ny bebyggelse från vägområdet rörande 
länsväg 204 är 12 meter, vilket säkerställs genom planförslaget.

Parkering
För ytan avsedd för parkering intill Äventyrets förskola gäller bestämmelsen byggnad 
får ej uppföras (prickad mark inom kvartersmark). Inom detta område medges 
parkering. 
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Trafikbuller
I Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”, rapport: 2015:8, 
anges att det på skolgårdar och förskolegårdar är önskvärt med högst 50 dBA 
ekvivalentnivå dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. Vidare anges i vägledningen att en målsättning kan vara att 
resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. 
År 2013, innan ovan nämnda skrift fanns att tillgå, genomfördes en bullerutredning 
i området och resultatet från denna visade att gränsen för 55 dBA låg helt utanför 
planområdet för prognosår 2013 och för år 2035 tangerades gränsen för 55 dBA.
Eftersom förskolebyggnaden i sig fungerar som en bullerdämpande barriär samt att 
området för lek ligger långt ifrån gränsen för 55 dBA bör dagens önskvärda riktvärde 
på 50 dBA uppnås för förskolan Äventyret.

Bild: Bullernivåer för prognosår 2035, utdrag ur planbeskrivning för detaljplan 
för del av Fjugesta 1:2 (2014-03-27)

Teknisk försörjning
Området är anslutet till kommunens vatten- och avloppsledningar.  

Dagvatten
Dagvattnet omhändertas lokalt genom infiltration på tomter och i diken.
 
Värme
Området är anslutet till befintligt fjärrvärmenät.

El och tele
Området är anslutet till befintliga el- och teleledningar.

Avfall
Lekebergs kommun har hand om allt hushållsavfall i området.

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget innebär att markanvändningen i planområdets västra del förändras. Istället 
för ett område som är tillämpat för bilserviceändamål föreslås verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan. Genom planförslaget justeras även kvartersmark för 
skola vilket möjliggör fastighetsbildning för skolfastigheten. Gatumarken i planområdet 
utökas för att diken och gatubelysning ska inrymmas inom vägområdet. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning
Området som berörs av detaljplaneändringen påverkar två fastigheter; Fjugesta 1:2 och 
Fjugesta 5:24. 

Genom fastighetsreglering kan ny fastighet för förskolan Äventyret bildas på del 
av Fjugesta 1:2. Mark föreslagen som allmän plats gata samt natur bör genom 
fastighetsbildning utgöra ny fastighet eller förslagsvis genom fastighetsreglering ingå i 
Fjugesta 1:2. 
  
GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planen hanteras med standardförfarande med möjlighet att övergå till begränsat 
förfarande.

Samråd: Hösten 2017
Granskning: Våren 2018
Antagande: Sommaren 2018
Laga kraft: Hösten 2018

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken i området. 

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Emelie Andersson   Lars Johansson
Planingenjör    Förvaltningschef



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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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 §88

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 3



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

Sida 2 of 3



Protokoll 2017-05-30

Justerare signatur

§88 - Planändring avseende Fjugesta 5:24 samt området kring 
Äventyrets förskola (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Det föreligger behov av att göra förändringar i gällande detaljplan för fastigheten Fjugesta 5:24 och 
del av Fjugesta 1:2 i anslutning till Äventyrets förskola. Ändringarna syftar till att bevara 
naturområdet i anslutning till förskolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beställer ändring av gällande detaljplan avseende Fjugesta 5:24 samt del av 
Fjugesta 1:2 (området i anslutning till Äventyrets förskola).

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beställer ändring av gällande detaljplan avseende Fjugesta 5:24 samt del av 
Fjugesta 1:2 (området i anslutning till Äventyrets förskola).

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Planändring av gällande detaljplan avseende Fjugesta 5:24 samt del av 

Fjugesta 1:2 (Äventyrets förskola) - (KS 17-299-1)
 §65 KSAU Planändring avseende Fjugesta 5:24 samt området kring Äventyrets förskola - (KS 

17-299-2)

Expedieras till 
Sydnärkes byggförvaltning

Sida 3 of 3



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §150

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§150 - Detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt 
Fjugesta 5:24 (KS 17-299)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att justera byggrätten för Äventyrets förskola så att planen stämmer överens 
med skolbyggnadens faktiska läge på fastighet Fjugesta 1:2. Dessutom föreslås användningen för del 
av fastighet Fjugesta 5:24 ändras från industri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1.godkänna förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 
5:24 i Lekebergs kommun

2.förslag till detaljplan för Äventyrets förskola, del av Fjugesta 1:2 samt Fjugesta 5:24 skickas 
ut på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen

3.detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut

 

 

Beslutsunderlag
 §88 KS Planändring avseende Fjugesta 5:24 samt området kring Äventyrets förskola - (KS 17-

299-3)
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Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl

§206

KS 17-818

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-04 1 (3)

Dnr: KS 17-818

   

Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Fjugesta 
3:206 mfl

Ärendebeskrivning
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:206, 3:218 till Lekebergs måleri och 
entreprenad i syfte att företaget ska bygga bostadshus på fastigheterna. För 
kvarteret finns en gammal tomtindelning (nuvarande 
fastighetsindelningsbestämmelse) för de här fastigheterna, inte som de ser ut idag 
utan som de är tänkta att se ut. Ska man göra någon annan förändring av 3:206 och 
3:218 än vad som tomtindelningskartan visar måste man upphäva den gamla 
tomtindelningen.

1 Bakgrund

Om det är aktuellt med ändring av detaljplan eller en förenklad planprocess med 
upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser är beroende av vad man önskar 
bygga. I gällande plan finns vissa begränsningar i form av prickad mark mot 
Sannagatan och bakom ICA. I planbeskrivningen framgår även följande: Man får 
enligt detaljplanen uppföra fristående byggnader om högst 20 % av fastighetens yta. 
Ny bebyggelse regleras genom byggnadshöjd på 7,6 meter. Det framgår även att 
huvudbyggnader inte får inrymma fler än två bostadslägenheter.

Om gällande detaljplan inte hindrar de byggplaner som företaget har så är en 
förenklad planprocess med upphävande av fastighetsindelning att rekommendera. 
Antingen kan processen enbart beröra de fastigheter som berörs eller så kan 
tomtindelningen upphävas för hela kvarteret. Om tomtindelningen ska upphävas för 
hela kvarteret blir det en större sakägarkrets som får tycka till men det borde vara 
positivt för de flesta att en reglerande fastighetsindelning tas bort. 

Det är vanligt att borttagande av den här typen av bestämmelser bara omfattar en 
del av en detaljplan eller en detaljplan med tillhörande tomtindelning eller 
fastighetsplan. Det förenklade förfarandet innebär att beslut om antagande av 
upphävande av fastighetsindelning normalt kan tas direkt efter samrådet. 
Undantaget är om kommunen ändrar förslaget väsentligt efter samråd.

Förvaltningen bedömer det lämpligt att upprätta en detaljplaneändring med ett så 
kallat förenklat förfarande för att upphäva de gamla tomtindelningsbestämmelserna.
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Dnr: KS 17-818

Förslag till beslut
En detaljplaneändring upprättas för Fjugesta 3:206 m.fl. i Lekebergs kommun. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §151

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3
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Justerare signatur

§151 - Ändring av detaljplan för Fjugesta 3:206 mfl (KS 17-818)
Ärendebeskrivning
Kommunen har sålt fastigheterna Fjugesta 3:206, 3:218 till Lekebergs måleri och entreprenad i syfte 
att företaget ska bygga bostadshus på fastigheterna. För kvarteret finns en gammal tomtindelning 
(nuvarande fastighetsindelningsbestämmelse) för de här fastigheterna, inte som de ser ut idag utan 
som de är tänkta att se ut. Ska man göra någon annan förändring av 3:206 och 3:218 än vad som 
tomtindelningskartan visar måste man upphäva den gamla tomtindelningen.

Förslag till beslut

En detaljplaneändring upprättas för Fjugesta 3:206 m.fl. i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
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Dnr: KS 17-772

   

Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och bildning

Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Maria Bäcklin, har begärt uppsägning från anställning i 
Lekebergs kommun. Under perioden som är fram till dess en ny förvaltningschef är 
rekryterad föreslås Jan-Åke Stolt Karlsson tillförordnad förvaltningschef. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. Tillförordnar Jan-Åke Stolt Karlsson från och med 20 december 2017 som 
förvaltningschef för kultur- och bildning till dess att en ny förvaltningschef 
anställs

2. Ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt 
upprätta anställningsavtal.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §164

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
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Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Justerare signatur

§164 - Tillförordnad förvaltningschef för kultur- och 
bildningsförvaltningen (KS 17-772)
Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Maria Bäcklin, har begärt uppsägning från anställning i Lekebergs 
kommun. Under perioden som är fram till dess en ny förvaltningschef är rekryterad föreslås Jan-Åke 
Stolt Karlsson till förordnad förvaltningschef. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.Förordnar Jan-Åke Stolt Karlsson från och med 20 december 2017 som förvaltningschef för 
kultur- och bildning till dess att en ny förvaltningschef anställts

2.Ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
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Tjänsteskrivelse - Tillförordnad förvaltningschef för 
Sydnärkes IT

Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Rikard Olsson, har begärt uppsägning från anställning 
som förvaltningschef (KS 17-682). Under perioden som är fram till dess att en ny 
förvaltningschef är rekryterad föreslås XX som förordnad förvaltningschef för 
Sydnärkes IT. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. Förordnar XX från och med XX som förvaltningschef för Sydnärkes IT till dess 
ny förvaltningschef anställs

2. ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt 
upprätta anställningsavtal. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)
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Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Justerare signatur

§165 - Tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT (KS 17-
828)
Ärendebeskrivning
Nuvarande förvaltningschef, Rikard Olsson, har begärt uppsägning från anställning som 
förvaltningschef (KS 17-682). Under perioden som är fram till dess att en ny förvaltningschef är 
rekryterad föreslås XX som förordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.Förordnar Peter Strömberg från och med 20 december 2017 som 
tillförordnad förvaltningschef för Sydnärkes IT till dess ny förvaltningschef anställs samt 
Peter Brändholm som tillförordnad biträdande förvaltningschef tillika tillförordnad 
ställföreträdande förvaltningschef för Sydnärkes IT förvaltning på 50%.

2.ger kommundirektören i uppdrag att förhandla om anställningsvillkor samt upprätta 
anställningsavtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfällig anställning av förvaltningschef för Sydnärkens IT - (52005)
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Dnr: KS 17-759

   

Beslut om gemensam arkivorganisation

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav i mars 2016 (dnr KS 14-199) kommundirektören i uppdrag att 
förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och med utgångspunkt från förstudien ta 
fram förslag till investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv samt finansiering av 
projektledning under upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Förslaget till hur samarbetet ska organiseras är nu klart och Askersunds kommun, 
Laxå kommun, Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram 
ett förslag till avtalssamverkan där en gemensam arkivenhet bildas inom Lekebergs 
kommuns organisation. Enheten föreslås bestå av två arkivarier. Kostnaden föreslås 
fördelas med tre procent på kommunalförbundet och resterande med en tredjedel 
var på kommunerna. Lekebergs del av kostanden ryms inom den befintliga budgeten 
och enheten kommer vara organiserad under den administrativa chefen. 

Övriga kommuner i Sydnärke har i nuläget valt att stå utanför samarbetet men en 
framtida utökning av enheten är inte uteslutet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ingå avtalssamverkan med 
Askersunds kommun, Laxå kommun samt Sydnärkes kommunalförbund om 
arkivverksamheten enligt bifogade avtal och beslutet gäller under förutsättning av att 
övriga kommuner också ingår avtalet

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef



1 (6)

Samarbetsavtal om gemensam organisation för 
arkivverksamheter i Sydnärke 

Innehållsförteckning
1 Bakgrund................................................................................................................2

2 Omfattning.............................................................................................................2

3 Organisation/ansvarig arbetsgivare.......................................................................3

4 Bemanning och organisationsplan.........................................................................3

5 Budget....................................................................................................................3

5.1 Underlag för kostnadsfördelning ...................................................................3

5.2 Kostnadsfördelning ........................................................................................3

5.3 Ersättning.......................................................................................................4

5.4 Ekonomisk redovisning och överskott ...........................................................4

6 Utökning av verksamhetens omfattning................................................................4

7 Utökning av samarbetskommuner ........................................................................4

8 Kontaktperson .......................................................................................................4

9 Tillägg/ändring .......................................................................................................4

10 Utvärdering/omförhandling...............................................................................4

11 Insyn i enheten...................................................................................................5

12 Överlåtelse av avtal............................................................................................5

13 Tvist....................................................................................................................5

14 Force Majeure....................................................................................................5

15 Avtalstid och uppsägning ...................................................................................5

16 Samabetets upphörande ...................................................................................5

17 Avtalets giltighet ................................................................................................5

18 Originalavtal.......................................................................................................6



2 (6)

1 Bakgrund
Detta avtal reglerar samarbetet mellan Askersunds kommun (orgnr 212000-1983), 
Lekebergs kommun (orgnr 212000-2981), Laxå kommun (orgnr 212000-1918) och 
Sydnärkes kommunalförbund (orgnr 222000-3095) avseende en gemensam 
arkivenhet. 

Samarbetet syftar till att säkerställa att de kommunala myndigheternas arkiv 
bevaras, hålls ordnade och vårdade så att de tillgodoser

 Rätten att ta del av allmänna handlingar
 Behovet av information för rättskipning och förvaltning 
 Forskningens behov

Den gemensamma arkivenheten ska utföra de uppgifter som krävs för att 
upprätthålla och utveckla en god arkivverksamhet i kommunerna. Verksamheten ska 
präglas av hög kompetens, kvalitet, kontinuitet och kostnadseffektivitet. En viktig 
uppgift är att utveckla och förvalta e-arkiv och formerna för e-arkivering. 

2 Omfattning  
Verksamheten ska bedrivas enligt de av kommunerna antagna arkivreglementena. 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och andra kommunala organ med självständig 
ställning är enligt arkivreglementena egna myndigheter som ansvarar för sina egna 
arkiv. Vad som sägs om myndigheter gäller också för bolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser över vilka kommunen har ett rättsligt bestämmande och inflytande. 
Kommunstyrelserna är utpekade som arkivmyndigheter och kommunalförbundets 
arkivmyndighet utgörs av direktionen. 

Arkivenheten ska på uppdrag av arkivmyndigheterna

 Ansvara för kommunernas respektive centralarkiv, vilket bland annat innebär
o att upprätta arkivbeskrivningar och arkivförteckningar
o sekretessprövning i samband med utlämning av handling

 Ge råd, ansvara för samordning och informera angående arkivfrågor till 
myndigheterna

 Utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter

Arkivenheten ska, i den utsträckning det är möjligt, vara myndigheterna behjälpliga i 
arbetet med att

 Upprätta dokumenthanteringsplaner
 Hantera sina närarkiv, vilket bland annat innebär sekretessprövning i 

samband med utlämning av handling
 Rensa och gallra handlingar
 Iordningställa arkivleveranser

Arkivenheten ansvarar för att leda införandet av e-arkiv. Vad som ovan sägs om arkiv 
gäller i tillämpliga delar e-arkiv i samma utsträckning som pappersarkiv. 
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3 Organisation/ansvarig arbetsgivare
Lekebergs kommun är värdkommun för den gemensamma arkivenheten. 
Anställningsmyndighet för de tjänstepersoner som ingår i den gemensamma 
organisationen är därmed Lekebergs kommun.

Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Fjugesta.

4 Bemanning och organisationsplan
För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet erfordras en 
organisation om minst två heltidstjänster. 

5 Budget  
Värdkommunen ska för den gemensamma organisationen årligen upprätta och 
fastställa budget i samråd med övriga samverkande kommuner. Förslag till budget 
ska av värdkommunen lämnas till övriga samverkande kommuner senast sista 
september varje år. 

5.1 Underlag för kostnadsfördelning
Värdkommunen står för arbetsplats, arbetsmaterial och de tekniska hjälpmedel som 
krävs samt svarar för erforderliga investeringar avseende lös egendom. I underlaget 
för budget ska de kostnader/investeringar tas upp som ska fördelas mellan 
samarbetskommunerna. 

Detta är följande kostnader:

 Lön och personalkostnader
 Personaladministration
 Ekonomiadministration
 IT
 Telefoni
 Företagshälsovård
 Ansvarsförsäkring
 Lokaler/hyra
 Resor
 Litteratur
 Kompetensutveckling

5.2 Kostnadsfördelning
Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska 
fördelas mellan parterna, enligt följande – Askersunds kommun 32,4 %, Laxå 
kommun 32,4 %, Lekebergs kommun 32,4 % och kommunalförbundet 3 %.

Anser någon av parterna att fördelningen enligt ovan är oskälig äger vederbörande 
kommun uppta förhandling med de övriga i denna fråga (se punkt 15). 

Om överskott/underskott uppstår och samarbetskommun anser att överskott/ 
underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas avseende utvärdering/ 
omförhandling i punkt 10. 
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5.3 Ersättning
Ersättningen ska av vardera kommunen betalas till värdkommunen halvårsvis i 
förskott. Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året 
efter verksamhetsåret. 

5.4 Ekonomisk redovisning och överskott
Värdkommunen ska årligen till samarbetskommunerna senast före februari månads 
utgång redovisa föregående års räkenskaper. 

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna 
enligt vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelning enligt kap. 5.2

6 Utökning av verksamhetens omfattning
Utökning av omfattningen (kap 1) enligt detta avtal ska ske efter samråd och 
godkännande av samarbetskommunerna och kommunalförbundet.

7 Utökning av samarbetskommuner
Om utökning med fler samarbetande organisationer aktualiseras ska samtliga 
befintliga samarbetande parter sammankallas. Det är samarbetsparterna, efter 
samråd och i samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet ska 
ske eller inte, samt villkor för utökning.

8 Kontaktperson
Kontaktperson i respektive organisation kring frågor runt den gemensamma enheten 
är administrativ chef eller motsvarande. Vid behov så är värdkommunen 
sammankallande. 

9 Tillägg/ändring 
Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

10 Utvärdering/omförhandling
Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt 
beakta vid utvärdering är att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och 
rättssäkerhet. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är de 
samarbetande parternas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig utvärdering 
sker. Chefen för arkivenheten tillser att kalla till sammanträde årligen för utvärdering 
av verksamheten. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samtliga parter efter skriftlig underrättelse 
till den gemensamma organisationen. Beslut om omförhandling eller andra ändringar 
i fråga som rör avtalet kan endast tas av samtliga parter gemensamt och efter 
samråd dem emellan. 

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, vilka för sin 
giltighet ska ske enligt kap 9, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att 
avtalet upphör för samarbetsformen enligt vad som stadgas i bestämmelsen 
uppsägning.   
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11 Insyn i enheten
Parterna har rätt till löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet. 
Förändringar och annan information som är relevant för parterna ska meddelas 
kontaktpersonerna i respektive organisation av värdkommunen. 

12 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande får övriga parterna. 

13 Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om detta visar sig 
ogörligt ska tvist prövas i allmän domstol. 

14 Force Majeure
Part är befriad från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal endast om utföranden 
hindras eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt 
att dessa händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av 
exempelvis naturkatastrofer, krigsutbrott eller strejker bortom partens kontroll.   

Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än parten kan visa att alla skäliga åtgärder 
för att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att 
hindret undanröjts försökt fullgöra sitt åtagande.

15 Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller från och med 2018-01-01 till och med 2023-01-01. Om 
samarbetsavtalet inte sägs upp av parterna senast 18 månader före avtalstidens 
utgång förlängs avtalet med fyra år för varje gång med 18 månaders uppsägning. 

Uppsägning av avtalet gäller endast för den part som säger upp avtalet. För övriga 
fortsätter samarbetsavtalet att gälla såvida omständigheterna inte är sådana att 
samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta. 

Uppsägningstiden om 18 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få 
rimlig tid för att anpassa sina personalomkostnader. 

16 Samabetets upphörande
I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångar och 
avvecklingskostnader på samma sätt som kostnader för organisationens verksamhet 
enligt punkt 5.2. 

Då organisationens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga 
samverkande kommuner vid avtalets upphörande, om de avser att anställa personal 
för arkivverksamhet, att erbjuda handläggare i den gemensamma organisationen 
anställning. 

Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive part överlämna 
material som är relevant för respektive kommun. 

17 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande av behörig instans i 
samtliga samverkande parter. 
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18 Originalavtal
Detta avtal upprättas i fyra original varav parterna tagit var sitt. 

För Askersunds kommun

____________________________
Madeleine Andersson
Kommunchef

För Laxå kommun

_____________________________
Harry Lundin
Kommunchef

För Lekebergs kommun 

____________________________
Martin Willén
Kommundirektör

För Sydnärkes kommunalförbund

_____________________________
Leif Welander
Förbundschef



Protokoll 2017-11-29

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen

§ 214 – Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, 
Lekeberg och Askersund samt Sydnärkes kommunalförbund 
Dnr KS 2017-270

Kommunerna i Sydnärke har länge diskuterat ett samarbete kring arkivverksamheten. Bakgrunden är 
att varje kommun har svårt att rekrytera och behålla rätt kompetens utifrån att vi inte kunnat 
erbjuda heltidstjänster. När vi nu står inför att införa e-arkiv blir behovet ännu tydligare. Nu har 
Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund tagit fram 
ett förslag till avtalssamverkan där en gemensam arkivenhet bildas inom Lekebergs kommuns 
organisation. Enheten föreslås bestå av två arkivarier. Kostnaden föreslås fördelas med tre procent 
på kommunalförbundet och resterande med en tredjedel var på kommunerna.

Laxå kommuns avtal med Lekebergs kommun upphör då detta avtal träder ikraft.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, Lekeberg och Askersund 

samt Sydnärkes kommunalförbund
 Förslag till samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke

Beslut
Laxå kommun ingår avtalssamverkan med Lekeberg och Askersunds kommun samt Sydnärkes 
kommunalförbund om arkivverksamheten enligt bifogade avtal, gällande från 1 januari 2018.
Beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner samt kommunalförbund också ingår 
avtalet.
Kommunchefen får i uppdrag att underteckna avtalet.
Gällande avtal med Lekebergs kommun om samverkan inom arkivverksamheten upphör samtidigt att 
gälla.
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Protokoll                           2017-12-05
Kommunstyrelsen

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 283 - Arkivsamarbete i Sydnärke 
(17KS243)

Ärendebeskrivning
Kommunerna i Sydnärke har länge diskuterat ett samarbete kring arkivverksamheten. 
Bakgrunden är att varje kommun har svårt att rekrytera och behålla rätt kompetens utifrån att 
vi inte kunnat erbjuda heltidstjänster. När vi nu står inför att införa e-arkiv blir behovet ännu 
tydligare. Nu har Askersunds kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Sydnärkes 
kommunalförbund tagit fram ett förslag till avtalssamverkan där en gemensam arkivenhet 
bildas inom Lekebergs kommuns organisation. Enheten föreslås bestå av två arkivarier. 
Kostnaden föreslås fördelas med tre procent på kommunalförbundet och resterande med en 
tredjedel var på kommunerna.

Beslutsunderlag
§216 KSAU Arkivsamarbete i Sydnärke
Tjänsteskrivelse - Arkivsamarbete i Sydnärke
Samarbetsavtal om gemensam organisation för arkivverksamheter i Sydnärke(48281) (0)
Laxå kommun, kommunstyrelsen § 214, 2017 - Gemensam arkivfunktion för kommunerna Laxå, 
Lekeberg och Askersund samt Sydnärkes kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. att ingå avtalssamverkan med Lekeberg, Laxå kommun samt Sydnärkes kommunalförbund 
om arkivverksamheten enligt bifogade avtal,

2. att beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner också ingår avtalet att 
delegera till kommunchefen att underteckna avtalet
________

Expedieras till 
Lekebergs kommun

Laxå kommun

Sydnärkes kommunalförbund

Administrativa chefen
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Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §163

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman

Sida 2 av 3



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§163 - Gemensam arkivorganisation (KS 17-759)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav i mars 2016 (dnr KS 14-199) kommundirektören i uppdrag att förbereda för 
upphandling av e-arkiv 2017 och med utgångspunkt från förstudien ta fram förslag till 
investeringskostnad och driftskostnad av e-arkiv samt finansiering av projektledning under 
upphandlingsperioden. Inför upphandlingen ska förslag på
hur samarbetet ska organiseras i framtiden tas fram.

Förslaget till hur samarbetet ska organiseras är nu klart och Askersunds kommun, Laxå kommun, 
Lekebergs kommun och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram ett förslag till avtalssamverkan 
där en gemensam arkivenhet bildas inom Lekebergs kommuns organisation. Enheten föreslås bestå 
av två arkivarier. Kostnaden föreslås fördelas med tre procent på kommunalförbundet och 
resterande med en tredjedel var på kommunerna. Lekebergs del av kostanden ryms inom den 
befintliga budgeten och enheten kommer vara organiserad under den administrativa chefen. 

Övriga kommuner i Sydnärke har i nuläget valt att stå utanför samarbetet men en framtida utökning 
av enheten är inte uteslutet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att ingå avtalssamverkan med Askersunds 
kommun, Laxå kommun samt Sydnärkes kommunalförbund om arkivverksamheten enligt bifogade 
avtal och beslutet gäller under förutsättning av att övriga kommuner också ingår avtalet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
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Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018

§210

KS 17-753

   



Tjänsteskrivelse 2017-12-12 1 (2)

Dnr: KS 17-753

   

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2018. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
Region Örebro läns sammanträdestider.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid

8 januari 13.00

5 februari 13.00

5 mars 13.00

3 april 13.00

21 maj 13.00

3 september 13.00

8 oktober 13.00

5 november 13.00

10 december 13.00

7 januari (2019) 13.00

2. Antar följande sammanträdestider för styrelsen:

Datum Tid

16 januari 13.00



Tjänsteskrivelse 2017-12-12 2 (2)

Dnr: KS 17-753

13 februari 13.00

12 mars (MER-dag) heldag

13 mars 13.00

10 april 13.00

9 maj (MER-beredning) 8.00–12.00

29 maj 13.00

11 september 13.00

16 oktober 13.00

13 november 13.00

4 december 13.00

18 december 13.00

15 januari (2019) 13.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Anna Nilsson
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare



Protokoll 2017-12-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §166

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 4



Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för överklagan 2017-12-13 till och med 2018-01-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

§166 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018 (KS 17-
753)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2018. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och Region Örebro 
läns sammanträdestider.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet:

Datum Tid

8 januari 13.00

5 februari 13.00

5 mars 13.00

3 april 13.00

21 maj 13.00

3 september 13.00

8 oktober 13.00

5 november 13.00

10 december 13.00

7 januari (2019) 13.00

2. Antar följande sammanträdestider för styrelsen:
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Protokoll 2017-12-11

Justerare signatur

Datum Tid

16 januari 13.00

13 februari 13.00

12 mars (MER-dag) heldag

13 mars 13.00

10 april 13.00

9 maj (MER-beredning) 8.00–12.00

29 maj 13.00

11 september 13.00

16 oktober 13.00

13 november 13.00

4 december 13.00

18 december 13.00

15 januari (2019) 13.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.
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