
Kallelse 2019-11-18

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

Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Gustav Olofsson, Tf. kommundirektör
Kajsa Rosén, Utredningssekreterare
Ewa-Britt Nilima (C), Politisk lärling

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

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Caroline Pellrud (C)
Christina Kareliussen (S)
Elin Nilsson (L)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
Håkan Trygg (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Gerry Milton (SD)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

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

Page 2 of 359



Kallelse 2019-11-18

2 – Information från nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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3 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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4 – Månadsrapport – oktober 2019 
(KS 19-428)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport oktober
 Månadsrapport - oktober 2019
 §137 KSAU Månadsrapport oktober 2019
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5 – Intern kontroll för kommunstyrelsen – 
uppföljning 3, 2019 
(KS 19-721)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Rapport tre avser genomförda interna kontroller och uppföljningar augusti-oktober utifrån de risker 
och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. Totalt var 
åtta kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sex kontrollmoment på 
ingen avvikelse, ett kontrollmoment på mindre avvikelse och ett kontrollmoment på större 
avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 3 för kommunstyrelsen
 Intern kontrollrapport 3 - Kommunstyrelsen
 Powerpoint - Intern kontroll rapport 3 KS
 §146 KSAU Intern kontroll för Kommunstyrelsen – uppföljning 3

Page 6 of 359



Kallelse 2019-11-18

6 – Intern kontroll för Lekebergs nämnder - 
uppföljning 3, 2019 
(KS 19-722)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen 
fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport tre avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 2019-08-
01 – 2019-10-31. Rapport tre för Kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat 
ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört det kontrollmomentet som var planerat för den 
tredje perioden. Kontrollmomentet som genomfördes avsåg kontroll av loggar i Platina och visade 
inte på någon avvikelse.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den tredje perioden. 
Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat visade inte på någon avvikelse och kontroll av att vi 
inte följer upp biståndsbeslut visade på en större avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment planerade för den tredje perioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll Lekebergs nämnder rapport 3
 Intern kontrollrapport 3 - Kultur- och bildningsnämnden
 Intern kontrollrapport 3 - Socialnämnden
 Powerpoint - Intern kontroll 3 Lekebergs nämnder
 §145 KSAU Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3
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7 – Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 
2019 
(KS 19-738)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunstyrelsens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 6 200 tkr. Detta beror till största delen på att 
de budgeterade kapitalkostnaderna inte förbrukas på grund av icke påbörjade eller färdigställda 
investeringar, samt ej nyttjade utvecklingsmedel och en delvis outnyttjad planeringsreserv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 Kommunstyrelsen
 Prognosrapport 3 - 2019 för Kommunstyrelsen
 §138 KSAU Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 2019
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8 – Prognosrapport 3 för Lekebergs 
kommun 2019 
(KS 19-739)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk helårsprognos 
över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det budgeterade 
resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för Lekebergs kommun 2019
 Prognos 3 för Lekebergs kommun
 §139 KSAU Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019
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9 – VA-taxa 2020 
(KS 19-740)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed 
höjdes VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.

Under 2020 beräknas VA-kostnaderna att öka med 925 tkr. Anledningen till kostnadsökningen är till 
största delen ökade kapitalkostnader avseende främst investeringen i det sk Örebrovattnet. 
Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 %.

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 
kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 654 
kr/år till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad och förblir 43,73 kr/m3 (inkl moms). 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

Höja VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt följande:

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år.
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2020
 §140 KSAU VA-taxa 2020
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10 – Taxor och avgifter om tobak och 
liknande produkter 
(KS 19-723)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Med det nya kommunala ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som kommunerna haft 
ansvar för sedan 1996.

Ärendet har behandlats i Socialnämnden och där föreslås kommunfullmäktige att anta bifogat 
förslaget till taxa och avgifter om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag:
- Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag.
2. taxan gäller från och med 1 december 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter.
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter
 §141 KSAU Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter
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11 – Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
(KS 19-686)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade 23 september 2019 föreslå kommunfullmäktige i Askersund, Laxå 
och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Motivet till en ny miljöbalkstaxa är både en samsyn i landet för en mer likriktad taxa samt att den 
ska vara behovsstyrd. Taxeförslaget är dessutom uppdaterad med de nyaste prövningskoderna 
enligt miljöprövningsförordningen. I taxeförslaget ingår både Miljöbalkstaxan samt taxebilaga 1,2 
och 3.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Miljöbalkstaxa
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
 Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område
 Taxebilaga 1
 Taxebilaga 2
 Taxebilaga 3
 §142 KSAU Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
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12 – MER-plan 2020 med plan för 2021-
2022 för Lekebergs kommun 
(KS 19-337)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2020 med ekonomisk plan 2021-2022” finns kommunfullmäktiges 
mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. Med utgångspunkt i målen 
har ett förslag till mål och budget för 2020 med plan för 2021-2022 tagits fram.

Målen är desamma som 2019 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2022 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2020 års ekonomiska resultat budgeteras till 15 756 000 kr, vilket motsvarar 3 % av kommunens 
skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,
3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut. 

Pernilla Marberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022
 MER-plan 2020 med planåren 2021-2022 för Lekebergs kommun
 §143 KSAU MER-plan 2020 med plan för 2021-2022
 Budgetförslag 2020 från M+KD+MP+L
 Budgetförslag 2020 från Sverigedemokraterna (SD)
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13 – Beslut om utvecklingsmedel 2020 
(KS 19-679)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

En ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 november 2019 föreslås 
följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 735 tkr kvar att fördela under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 265 tkr med finansiering från medel avsatta 
för utveckling 2020 under förutsättning av erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020:

Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 20-1911
 Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetsätt inom Lekebergs 

kommun
 §144 KSAU Beslut om utvecklingsmedel 2020
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14 – Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd 
(KS 19-614)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över
reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till att ett arbete med att alla reglementen med tillhörande 
samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har 
konstaterats att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. Det 
förslag som tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de 
andra gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika 
samarbetena.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av ekonomicheferna och de administrativa cheferna i de 
samarbetande kommunerna och antogs av IT-nämnden den 23 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som därmed 
innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022)
3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga kommuner också godkänner 
reglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnd
 Förslag till Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
 §149 KSAU Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
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15 – Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2020 
(KS 19-695)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2020. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och
regionfullmäktiges sammanträdestider. Enligt kommunens allmänna reglemente och reglemente 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar styrelsen om sina egna 
sammanträdestider. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider redovisas nedan för 
kännedom.

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020:

Datum     Tid
3 feb       8:30
2 mars     8:30
30 mars   8:30
25 maj     8:30
7 sept      8:30
28 sep     8:30
9 nov      8:30
7 dec      8:30

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020:

Datum     Tid
11 feb     9:00
10 mar    9:00
18 mars MER-dag
14 apr     9:00
2 juni      9:00
8 sep MER-beredning
15 sep    9:00
6 okt      9:00
17 nov    9:00
15 dec    9:00

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020

11 feb    9:00
10 mar   9:00
18 mars MER-dag
14 apr    9:00
2 juni     9:00
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8 sep MER-beredning
15 sep   9:00
6 okt     9:00
17 nov   9:00
15 dec   9:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020
 §148 KSAU Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020
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16 – Ändring av gällande detaljplan för 
fastighet Vreta 2:11 m.fl. 
(KS 19-714)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Del av Vreta 2:11 m.fl. vann laga kraft 2018-12-04. Fastighetsägaren har sedan 
begärt att Lantmäteriet ska avstycka fastigheten till ett flertal mindre fastigheter för att de ska 
kunna bebyggas bostäder. Den avstyckning som gjordes av Lantmäteriet gjordes på ett felaktigt sätt 
genom att avstyckningen och de gällande planbestämmelserna gör att fastigheterna inte går att 
bebygga. Fastighetsägaren har nu sökt om planbesked för att ändra gällande detaljplan för att ta 
bort planbestämmelser som hindrar bebyggelse av fastigheten.

Finansiering
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked. Ett eventuellt planarbete bör 
bekostas av den sökande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändring av detaljplan kan utföras på del av fastigheten Vreta 2:11 m.fl. Lanna, Lekebergs 
kommun.
2. eventuella kostnader för planarbetet bekostas av den sökande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Planbesked Vreta 2-11
 Ansökan om planbesked – Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun
 §153 KSAU Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl.
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17 – Övertagande av väghållaransvar – del 
av väg 524 (Kyrkvägen) 
(KS 19-465)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del av Kyrkvägen 
införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som avses är sträckan mellan 
korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, i syfte att 
knyta ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiga beslutar att överta väghållaransvaret för den, i detaljplan för Lekebergsskolan 
2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övertagande av väghållaransvar - väg 524 (Kyrkvägen)
 Avtal om väghållaransvar - del av väg 524 i Lekebergs kommun (kyrkvägen)
 §150 KSAU Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 (Kyrkvägen)
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18 – Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta 
(KS 19-756)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser i den 
pedagogiska i barnomsorgen. Den stora ökningen har lett till att förskolorna i Fjugesta inte kunnat 
ta emot alla barn och det har skapats en barngrupp med förskolebarn från Fjugesta i Mullhyttan. 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med kultur- och bildningsförvaltningen och 
Lekebergs kommunfastigheter arbetat för att hitta en tillfällig lösning på bristen.

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om en beställning av byggnation på tillfälliga 
lokaler för två barngrupper i Fjugesta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att genomföra byggnationen 
av tillfälliga lokaler för förskola som ska rymma två barngrupper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta
 Situationsplan
 Kalkyl
 Ritning
 §156 KSAU Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta
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Kallelse 2019-11-18

19 – Ombyggnation Hidinge skola 
(KS 19-757)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Antalet elever i Hidinge skola fortsätter att öka och till hösten 2020 kommer det inte att finnas 
tillräckligt med klassrum till det förväntade antalet klasser. Fler klassrum behöver tillskapas på 
Hidinge skola så att det förväntade antalet klasser kan rymmas i skolan. Det kommunala 
fastighetsbolaget har tagit fram skisser på hur fler klassrum skulle kunna tillskapas utan större 
ombyggnation. Dessa skisser har förankrats med verksamheten och en kalkyl har tagits fram. 
Kostnadskalkylen har sedan resulterat i en hyreskalkyl.

Förslaget är att Lekebergs kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra ombyggnationen på 
Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra ombyggnationen på 
Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombyggnation Hidinge skola
 Kalkylsummering
 Skiss plan BV
 Skiss vån 1 tr
 Hyreskalkyl Hidinge skola fler klassrum
 §157 KSAU Ombyggnation Hidinge skola
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Kallelse 2019-11-18

20 – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 
(KS 19-637)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så ska 
socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till 
Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och 
vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019
 §61 SON Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019
 Tjänsteskrivelse (SON) - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2
 §151 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019
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Kallelse 2019-11-18

21 – Strategisk handlingsplan krisberedskap 
och totalförsvar 
(KS 19-505)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap och 
totalförsvar under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs kommun arbetar för 
att förebygga samhällsstörningar och förbereder sig att hantera händelser.

Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga 
ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och Överenskommelse 
om kommunernas arbete med civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar 2019-2022
 Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar
 §152 KSAU Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar
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Kallelse 2019-11-18

22 – Val till Regionala rådet för totalförsvar 
(KS 19-742)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en samhällsstörning. 
Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för helhetssyn och tryggad säkerhet för de som bor 
och vistas i Örebro län. Representanterna i rådet är beslutsfattare och chefer från samtliga 
kommuner, räddningstjänster, Region Örebro län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, 
Civilförsvarsförbundet och Militärregion väst.

Rådet ska nu utvecklas och bli en effektiv plattform för samverkan inom området totalförsvar. 
Rådsorganisationen har setts över och länsstyrelsen har beslutat att Landshövdingen ska vara 
ordförande för rådet.

Länsstyrelsens önskemål om representation i rådet är att kommunerna har två ordinarie 
representanter i form av kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör samt utsedda 
ersättare för dessa. Då länsstyrelsens ambition är att dela säkerhetsskyddsklassificerad information 
bör representanterna vara behöriga att kunna ta del av sådana uppgifter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. utser Johan Niklasson (C) till ordinarie representant i regionala rådet för totalförsvar
2. utser Håkan Söderman (M) till ersättare i regionala rådet för totalförsvar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val till regionala rådet om totalförsvar
 Förfrågan angående regionala rådet
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Kallelse 2019-11-18

23 – Redovisning av delegationsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar 9 oktober 2019 - 11 november 2019.

Delegationsbeslut
 KS 19-773-1 - Delegationsbeslut - Omorganisation inom kommunstyrelseförvaltningen
 KS 19-760-3 - Delegationsbeslut parkeringstillstånd
 KS 19-734-3 - Delegationsbeslut parkeringstillstånd
 KS 19-717-3 - Delegationsbeslut parkeringstillstånd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 
18 november 2019.
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Kallelse 2019-11-18

24 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden för kännedom till kommunstyrelsen. 

Lista på meddelanden
 KS 19-259-6 - Protokoll Direktionsmöte Sydnärkes kommunalförbund  190920
 KS 19-669-1 - Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen och 

löneutbetalningsprocessen
 KS 19-80-6 - Protokoll Finsam Lekeberg och Örebro 191010
 KS 19-259-7 - Utlåtande och granskning avseende delårsrapport 2019 för Sydnärkes 

kommunalförbund
 KS 18-687-1 - Protokollsutdrag - Olovligt anläggande av återvinningsstation - Hidinge Lanna 

4:61
 KS 19-259-8 - Protokoll Direktionsmöte Sydnärkes kommunalförbund, 20191011
 KS 19-155-3 - Protokoll från Vätternvatten AB 20190920
 KS 18-865-5 - §135 KSAU Lokalförsörjning
 KS 19-661-2 - §123 KSAU Bidrag för integrationsaktiviteter
 KS 19-56-4 - Protokoll Lekebergs kommunala Holdig AB 2019-11-05
 KS 19-221-2 - Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden 2019-10-23
  - Deklaration för en stark demokrati
 KS 19-771-1 - Till kommunstyrelsen: information om Boverkets kommande enkäter

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Kallelse 2019-11-18

25 – Central samverkan Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
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Tjänsteskrivelse 2019-10-28 1 (1)

Dnr: KS 19-428

   

Månadsrapport – oktober 2019

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

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

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                  Utredare 
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1 INVÅNARANTAL
Kommunövergripande

 Aktuell period Föregående år Förändring

Antal invånare 8231 8058 173

Aktuell period avser 31 oktober 2019.
Föregående år avser 25 oktober 2018.
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2 EKONOMI
Ekonomi - kommunövergripande

Ekonomi Budget (tkr) Redovisat för 
perioden (tkr) Utfall %

Kommunstyrelsen

Kultur- och 
bildningsnämnden

Socialnämnden

Totalt

Sydnärkes IT-nämnd

VA-verksamheten

Ekonomiavsnittet utgår denna månad med anledning av prognosrapport.

Ekonomi - kommunstyrelsen

Ekonomi Budget (tkr) Redovisat för 
perioden (tkr) Utfall %

Administrativa 
avdelningen

Ekonomiavdelningen

Teknik- och 
serviceavdelningen

Personalavdelningen

Näringslivs- och 
utvecklingsenheten

Kommunledningen

Totalt

Ekonomiavsnittet utgår denna månad med anledning av prognosrapport.

Investeringar - kommunövergripande

 Budget (tkr) Utfall för 
period(tkr)

Budget 
föregående år 
(tkr)

Utfall för 
period 
föregående år 
(tkr)

Lekebergs 
kommun

Ekonomiavsnittet utgår denna månad med anledning av prognosrapport.
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3 PERSONAL
Sjukfrånvaro totalt - kommunövergripande

 2019 2018 Förändring

Kommunstyrelseförvaltn
ingen

7,72 7,29 0,43

Kultur- och 
bildningsförvaltningen

6,60 6,54 0,06

Socialförvaltningen 8,50 7,07 1,43

Sydnärkes IT-förvaltning 3,73 3,69 0,04

Lekebergs kommun 7,42 6,78 0,64

Avser jämförelse 2018-10-01 -- 2019-09-30 med 2017-10-01 -- 2019-09-30.

Ökningen av frånvaro är främst att hänföra till första halvåret 2019.

Lång- och Korttidssjukfrånvaro - Kommunövergripande

 1 dag 2-14 
dagar

15-28 
dagar

29-59 
dagar

60-90 
dagar 91- dagar

% 2019 5,2 33,5 6,0 10,4 7,9 37,0

% 2018 5,2 32,4 4,4 7,7 5,5 44,8

Differens 0,0 1,1 1,6 2,7 2,4 -7,8

Avser jämförelse 2018-10-01 -- 2019-09-30 med 2017-10-01 -- 2018-09-30.

Andelen frånvaro mer än 90 dagar minskar.

Mertid och övertid - kostnader - kommunövergripande

 Mertid aktuell 
period

Mertid 
föregående 
månad

Övertid 
aktuell period

Övertid 
föregående 
månad

Kommunstyrelsen 13 tkr 9 tkr 5 tkr 5 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnden

27 tkr 25 tkr 26 tkr 20 tkr

Socialnämnden 58 tkr 31 tkr 121 tkr 164 tkr

Sydnärkes IT-nämnd 0 tkr 0 tkr 2 tkr 2 tkr

Lekebergs kommun 
(totalt)

98 65 154 191

Den ekonomiska redovisningen i "aktuell period" som är oktober månad avser tiden som är arbetad föregående 
månad, i detta fall september.

Observera att tabellen ej visar den totala övertiden för kommunen då viss övertid tas ut i tid och genererar därmed 
ingen kostnad för övertidsersättning.
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Timavlönade - arbetade timmar - kommunövergripande

 Antal timmar, 
timavlönade

Antal timmar, 
timavlönade föregående 
år (samma period)

Kommunstyrelsen 1963 2494

Kultur- och bildningsnämnden 3240 3373

Socialnämnden 6917 5149

Sydnärkes IT-nämnd 0 0

Lekebergs kommun (totalt) 12120 11016

Jämförelse september 2019 med september 2018.

En ökning med 1.104 timmar 2019 jämfört med 2018. Samma tendens som 
föregående månad.

Page 35 of 359



2019-11-12

7

4 ARBETSMARKNAD
Arbetslöshet - kommunövergripande

 
Totalt i 
kommunen 
aktuell period

Totalt i 
kommunen 
föregående 
år (samma 
period)

Ungdomar 
aktuell 
period

Ungdomar 
föregående 
år (samma 
period)

Andel arbetslösa 3,8 3,5 7,9 7,2

Antal sökande med 
förhinder

53 56 10 5

Antal i 
etableringsprogrammet 
(från 20 år)

35 25 4 7

Antal inskrivna på AMI 56 93 21 9

Andelen till arbete eller 
studier

33,3 100 50 100
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5 VERKSAMHET
Nyckeltal inom socialnämndens verksamhetsområde

 Aktuell period Föregående år (samma 
period)

Antal i kö till SÄBO 8 -

Antal inskrivna i daglig verksamhet 30 36

Antal i kö till LSS-boende (1) -

Antal hushåll med försörjningsstöd 76 62

Uppgifter om kö till SÄBO och LSS boende har ej sparats tidigare därav finns ingen historisk data att presentera.

Nyckeltal inom kultur- och bildningsnämndens verksamhetsområde

 Aktuell period Föregående år (samma 
period)

Antal barn i förskola (hela 
kommunen)

499 487

Antal elever i Hidinge skola 245 220

Antal elever i Mullhyttans skola 104 107

Antal elever i Tulpanens skola 195 199

Antal elever i Le-skolan 4-6 168 159

Antal elever i Le-skolan 7-9 235 238

Totalt 1446 1410

 Aktuell period Föregående år (samma 
period)

Antal ungdomar i det kommunala 
aktivitetsansvaret

20 11

Antal i kö till SFI 16 5
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Nyckeltal inom byggnämndens verksamhetsområde

 Aktuell period Föregående år (samma 
period)

Antal startbesked bostäder 5 1

Antal slutbesked bostäder 5 6

Antal beviljade bygglov totalt 10 5

Ackumulerat antal 2019 (från feb):
startbesked: 24
slutbesked: 43
bygglov: 51

Ackumulerat antal 2018 (från feb):
startbesked: 19
slutbesked: 46
bygglov: 49

Planerade hemtjänsttimmar
Diagrammet visar de planerade hemtjänsttimmarna per månad åren 2017-2019. 
Antalet planerade timmar har minskat med 511 mellan 2018 och 2019 och med 3 790 
mellan 2017 och 2019.
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand  (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §137

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§137 - Månadsrapport oktober 2019 (KS 19-428)
Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - månadsrapport oktober - (81164)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-13 1 (2)

Dnr: KS 19-721

   

Intern kontroll Kommunstyrelsen – uppföljning 3

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

Rapport tre avser genomförda interna kontroller och uppföljningar augusti-oktober 
utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern 
kontrollplanen för 2019. Totalt var åtta kontrollmoment planerade för denna period 
och utav dessa visade sex kontrollmoment på ingen avvikelse, ett kontrollmoment på 
mindre avvikelse och ett kontrollmoment på större avvikelse.

Avvikelser och åtgärder
Kontrollmoment kontroll i Personecs flexmodul visade på en större avvikelse. Saldot 
för flextid (max 10 minus och max 20 plus) ligger inom ramen för samtliga 
kontrollerade. Däremot förekommer avvikelser i form av korrigeringar av stämpling i 
systemet, vilket föranleder den större avvikelsen. Åtgärden som tillämpats är att 
ansvariga chefer blivit kontaktade och uppmärksammats på detta.  

Kontrollmoment avstämning med politik kring prioriteringar av vilka policys/riktlinjer 
som ska kontrolleras visade på en mindre avvikelse. KSAU beslutade den andra 
september att kommunstyrelseförvaltningen skulle följa upp Riktlinjer för sociala 
medier vid de två återstående uppföljningarna för 2019. Uppföljning per sista 
oktober gick ut på att, via stickprov, kontrollera om vi följer de fem riktlinjer som 
finns beslutade för hur vi ska hantera inlägg som publiceras med Lekebergs kommun 
som avsändare. Totalt kontrollerades 47 stycken inlägg från Lekebergs LinkedIn, 
Lekebergs kommuns Facebook-sida och Kultur- och bildningsförvaltningens 
Facebook-sida. Kontrollen bedömdes framförallt ha en mindre avvikelse då alla inlägg 
utom ett avvek från riktlinjen ”uppmana gärna till kommentarer och delningar”. 
Resterande fyra riktlinjer, för hur inlägg ska hanteras, var det endast ett fåtal inlägg 
som avvek ifrån. Åtgärden för detta är att ansvariga chefer och medarbetare blivit 
kontaktade för att uppmärksammas och påminnas om att det finns riktlinjer att följa 
vid publicering av inlägg med Lekebergs kommun som avsändare. 
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapportering ska ske
 Genomförd riskbedömning

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet
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1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg

4

12 9 19

3

10 11 6 7 8 16 17

18

1 5

2

15 4 13 14

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

2 3

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)

4 Kritisk 15 Medium Totalt: 19
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Politiska beslut verkställs inte 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial 
som de inte behöver i sin tjänsteutövning

1. Osannolik 4. Allvarlig 4

Administration 

3 Information försvinner eller kommer i fel 
händer

1. Osannolik 4. Allvarlig 4

4 Person som ej har behörighet 
beslutsattesterar

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

5 Inköp görs utanför ramavtal 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

6 Beställaren beslutattesterar sina egna 
fakturor

3. Möjlig 3. Kännbar 9

7 Hantering av och redovisning av 
handkassor sker felaktigt

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi 

8 Kortinnehavaren missbrukar kortet för 
inköp till privat bruk

3. Möjlig 3. Kännbar 9

9 Frånvaro rapporteras inte i självservice 4. Sannolik 3. Kännbar 12

10 Kommunen följer inte arbetstidslagens 
regler för mertidsarbete.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

11 Personal med flextid följer inte fastställda 
rutiner.

3. Möjlig 2. Lindrig 6

Personal 

12 Kommunen uppfattas inte som en attraktiv 
arbetsgivare

4. Sannolik 2. Lindrig 8

Verksamhetsspecifik 13 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på 
en samhällsstörning

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

14 Ökad brandrisk om verksamheter inte 
bedriver systematiskt brandskyddsarbete

2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

15 Kommunens fordon är inte besiktigade 2. Mindre sannolik 2. Lindrig 4

16 Undermålig väghållning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

17 Trasig belysningsanläggning 3. Möjlig 3. Kännbar 9

18 Förhöjda kostnader vid total- och 
utförarentreprenader

3. Möjlig 3. Kännbar 9

19 Medarbetare och förtroendevalda följer 
inte politiskt beslutade policys och 
riktlinjer

4. Sannolik 3. Kännbar 12
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2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Politiska beslut verkställs inte

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Uppföljning av fattade politiska beslut Kontroll tillfälle ett  Större avvikelser 2019-04-30 Kajsa Rosén

Kommentar
Ej genomförd på grund av sjukskrivning. Planeras genomföras enligt plan till kontroll tillfälle 
två.

Kontroll tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-31 Kajsa Rosén

Kommentar
Sedan den första uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 har fyra nya beslut 
fattats av kommunstyrelsen, varav tre är pågående och ett är avslutat. De tre nya pågående 
ärendena kommer att kunna avslutas efter septembersammanträdet. Vidare finns det fyra 
ytterligare ärenden som är pågående.

Kontroll tillfälle tre  Inga avvikelser 2019-10-31 Kajsa Rosén

Kommentar
Sedan den andra uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 har åtta nya beslut om 
uppdrag fattats av kommunstyrelsen varav ett tre är pågående och fyra är avslutade. Flera av 
de pågående uppdragen kommer kunna avslutas innan årets slut. Ett beslut har fattats av 
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober och har därför ännu hunnit påbörjats. Vidare finns 
det fyra äldre beslut som är pågående.

Metod
Redovisning av ej verkställda beslut till ansvarig 
instans

Kontroll tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Kajsa Rosén
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2.1.2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial som de inte behöver i sin tjänsteutövning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av loggar i Platina Kontroll tillfälle ett  Inga avvikelser 2019-04-30 Kajsa Rosén

Kommentar
Loggarna för sju stycken ärende från alla tre förvaltningarna med stark sekretessmarkering i 
Platina har kontrollerats och inga avikelser har hittats i dessa ärenden

Kontroll tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-31 Kajsa Rosén

Kommentar
Loggarna för 12 stycken ärende från alla tre förvaltningarna med stark sekretessmarkering i 
Platina har kontrollerats och inga avvikelser har hittats i dessa ärenden.

Kontroll tillfälle tre  Inga avvikelser 2019-10-31 Kajsa Rosén

Kommentar
Loggar från 12 stycken ärenden från alla tre förvaltningar med stark sekretessmarkering i 
Platina har kontrollerats och inga avvikelser har hittats.

Metod
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina

Kontroll tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Kajsa Rosén

2.1.3 Information försvinner eller kommer i fel händer

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Backup av Platina Kontroll tillfälle ett  Mindre avvikelser 2019-07-31 Linda Kirrander

Metod
Kontrollera backup tas av Platina

Kommentar
Den plan för backuper som finns för Platina har skett dagligen. Det finns dock avvikelser för 
perioden vilket orsakats av störningar i nätverk och begränsats utrymme på diskarna.
Åtgärd: IT har som rutin att vid varje avvikelse skapa en incident, som blir ett ärende i deras 
ärendehanteringssystem Effecte för att på så sätt säkerställa att avvikselserna hanteras.
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll tillfälle två  Ej påbörjad 2019-12-31 Linda Kirrander

2.2 Ekonomi

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell Kontroll tillfälle ett  Mindre avvikelser 2019-07-31 Adam Kolthoff

Metod
Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell och 
stämmer med styrtabellerna i Visma ekonomisystem  
som hanterar leverantörsfakturor (IoF)

Kommentar 
 Beslutsattestant för ansvar 153 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190807 

enligt förteckningen.
 Två personer var behöriga att beslutsattestera på ansvar 11 och 89 men fanns ej med 

i förteckningen för beslutsattestanter för dessa ansvar. Åtgärdat 190807.
 Två spersoner var behöriga att beslutsattestera på ansvar 732 men fanns ej med i 

förteckningen för beslutsattestanter för detta ansvar. Åtgärdat 190807.
 Beslutattestant för ansvar 2 och 5 finns ej med i förteckningen för kommundirektör. 

Justeras i respektive förteckning.
 En var behörig för ansvar 5301 och 5303 i systemet men ej med i förteckningen. 

Åtgärdat 190812.
 En var behörig för ansvar 5304 och 5305 i systemet men ej med i förteckningen. 

Åtgärdat 190812.
 En ersättare för ansvar 5308 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190812.
 Två personer var behöriga för ansvar 2 i systemet men fanns ej med på förteckningen. 

Åtgärdat 190812.
 Två personer var behöriga för ansvar 206 men fanns ej med i förteckningen. åtgärdat 

190812.
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll tillfälle två  Ej påbörjad 2019-12-31 Adam Kolthoff

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Inköp görs enligt ramavtal Kontroll tillfälle ett  Inga avvikelser 2019-04-30 Gunilla Ljungstedt

Kontroll tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-30 Gunilla Ljungstedt

Kontroll tillfälle tre  Inga avvikelser 2019-10-31 Gunilla Ljungstedt

Kommentar
Inga avvikelser.

Metod
Stickprov på inköpen sker fyra gånger om året på tio 
stycken slumpmässigt framtagna fakturor

Kontroll tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma 
person

Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2019-04-30 Gunilla Ljungstedt

Kommentar
Inga avvikelser på de slumpmässigt framtagna verifikaten.

Stickprov tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-30 Gunilla Ljungstedt

Stickprov tillfälle tre  Inga avvikelser 2019-10-30 Gunilla Ljungstedt

Metod
Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna 
fakturor

Kommentar
Inga avvikelser
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Stickprov tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Gunilla Ljungstedt

2.2.4 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och 
förvaring

Stickprov tillfälle ett  Ej påbörjad 2019-12-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter vid 
påfyllning av handkassa.
Kvitton och kontanter stämmer med utkvitterat 
belopp.
Även kontroll hur förvaring av kontanter görs genom 
avstämning med ansvarig för handkassan.

2.2.5 Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av beslutsattestant och kvitton Stickprov tillfälle ett  Inga avvikelser 2019-07-31 Gunilla Ljungstedt

Metod
Stickprov på fem fakturor, att kvitton är bifogade och 
att beslutsattestant inte är samma som 
kortinnehavare.

Stickprov tillfälle två  Ej påbörjad 2019-12-31 Gunilla Ljungstedt
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2.3 Personal

2.3.1 Frånvaro rapporteras inte i självservice

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice Kontroll av rapporterad 
frånvaro - tillfälle 1

 Mindre avvikelser 2019-04-30 Carina Åkesson

Kommentar
Internkontroll för första kvartalet 2019 uppvisade enbart mindre avvikelser.
Möjliga förklaringar:
1. man har inte rapporterat frånvaron ännu, men kommer att göra det inom 4 månader.
2. man kan ha glömt bort att rapportera frånvaro.
3. det kan finnas en tjänstledighet som inte visas specificerat per dag, utan det kan enbart står 
20 % och då kan det innebära att en person är ledig hel dag.

Det var enbart ett fåtal avvikelser vid denna internkontroll.

Metod
Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande 
till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets 
underlag för vikarietillsättning.

Kontroll av rapporterad 
frånvaro - tillfälle 2

 Ej påbörjad 2019-12-31 Carina Åkesson

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Information om avvikelsen skickas vidare till förvaltningschefsgruppen för vidare 
diskussion och hantering.

 Ej påbörjad 2019-12-31

2.3.2 Kommunen följer inte arbetstidslagens regler för mertidsarbete.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll mertidsjournal Kontroll - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-07-31 Peter Brändholm
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kommentar
Momentet avser att kontrollera att kommunen följer arbetstidslagens regler om maximalt 
mertids- och övertidsuttag. Två avvikelser har noterats. Åtgärder har vidtagits genom att 
aktualisera rutin.

Metod
Kontroll av samtliga individer i mertidsjournalen.

Kontroll - tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Peter Brändholm

2.3.3 Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll i personecs flexmodul Uppföljning 1  Större avvikelser 2019-04-30 Linda Calson

Metod
Kontroll av samtliga anställda med flextid. Kontroll av 
avvikelser samt saldo.

Uppföljning 2  Större avvikelser 2019-09-30 Linda Calson

Resultat av kontroll
Mätningen avser perioden 190101-190331.
Totalt 56 anställda använder flexmodulen i Personec.
Stickkontroller på 28 av 56 har genomförts.
Hos 16 av de 28 har avvikelser upptäckts. Avvikelserna 
består till största delen av korrigeringar av 
stämplingen i systemet.
Övriga 12 visar inga avvikelser.
Ansvarig chef för de 16 där avvikelser har upptäckts 
kommer att kontaktas för att vidta åtgärder.

Kommentar
Saldo för flextid (max 10 minus och max 20 plus) ligger inom ramen för samtliga kontrollerade.
Däremot förekommer stora avvikelser i form av korrigeringar av stämplingen. Korrigering ska 
utgöra ett undantag och endast ske på förekommen anledning och en anteckning om orsaken 
ska helst finnas.
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2.3.4 Kommunen uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av avslutade rekryteringar i Offentliga Jobb 
samt att sökande fått återkoppling.

Uppföljning 1  Större avvikelser 2019-04-30 Linda Calson

Metod
Uppfölning av ej avslutade rekryteringar i Offentliga 
Jobb. Kontroll att sökande fått besked om status.

Uppföljning 2  Inga avvikelser 2019-09-30 Linda Calson

Resultat av kontroll
Kontrollen avser perioden 190101-190401.
11 annonser med 1 tjänst/annons var publicerade 
aktuell period.
159 ansökningar är inkomna.
Samtliga 159 sökande har fått ett automatiskt 
genererat svar att ansökan har tagits emot.
97 personer har fått återkoppling via e-post eller 
telefon på sin ansökan när tjänsten är tillsatt.
62 personer har inte fått någon återkoppling på sin 
ansökan när tjänsten är tillsatt (4 utannonserade 
tjänster).
 

Kommentar
Avser mätning 1 april till 30 september 2019.

 Antal annonser
37

 Antal inkomna ansökningar
528

 Antal återkopplingar
528

 Ledtid från publicering till anställning
24 dagar

 Ledtid från publicering till avslut
54 dagar
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2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på en samhällsstörning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av att RSA:erna är aktuella Kontroll  Ej påbörjad 2019-12-31 Madeléne De 
Bésche

Metod
Granska senast antagen RSA

2.4.2 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av brandskyddsprotokoll Kontroll tillfälle ett  Större avvikelser 2019-07-31 Madeléne De 
Bésche

Kommentar
Vi har påbörjat kontrollen och testar flera olika uppföljningsverktyg. Vi håller på att 
implementera ett nytt system, KIA, där användarna enkelt ska kunna registrera och följa upp 
sina brandskyddsrundor. Förhoppningen är att detta är Up and Running till hösten. Fram tills 
dess får vi göra manuella kotroller hos resp. utfärdare vilket det i nuläget inte har funnits tid till 
men detta blir en prioritering efter sommaren.
 

Metod
Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella 
protokoll

Kontroll tillfälle två  Ej påbörjad 2019-12-31 Madeléne De 
Bésche
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2.4.3 Kommunens fordon är inte besiktigade

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av besiktningstider för samtliga fordon Tillfälle 1  Inga avvikelser 2019-04-30 Amila Isakovic 
Vrana

Tillfälle 2  Inga avvikelser 2019-07-31 Amila Isakovic 
Vrana

Tilfälle 3  Inga avvikelser 2019-10-31 Amila Isakovic 
Vrana

Metod
Kontroll av registreringsnummer och årsmodell

Tillfälle 4  Ej påbörjad 2019-12-31 Amila Isakovic 
Vrana

2.4.4 Undermålig väghållning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal 
med entreprenör

Uppföljning tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Stein-Tore 
Johnsen

Tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-04-30 Stein-Tore 
Johnsen

Metod
Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor)

Kommentar
Sandupptagning på gator blev försenad, entreprenören är kontaktad.

2.4.5 Trasig belysningsanläggning

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av belysningsanläggningar Tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Stein-Tore 
Johnsen
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Metod
Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information 
till avtalad entreprenör.

2.4.6 Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av upphandlingsunderlag, anbudssumma och 
ekonomiskt utfall

Tillfälle 1  Ej påbörjad 2019-12-31 Mats Turesson

Metod
Alla genomförda upphandlingar granskas och 
utvärderas

2.4.7 Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Avstämning med politik kring prioritering av vilka 
policys/riktlinjer som ska kontrolleras.

Kontroll tillfälle ett  Större avvikelser 2019-04-30 Anna Windal

Kommentar
På grund av reusrsbrist har detta arbete inte startats än.

Kontroll tillfälle två  Inga avvikelser 2019-07-31 Anna Windal

Kommentar
Påbörjad. KSAU fattar beslut om val av riktlinjer som ska följas upp vid sitt sammanträde den 2 
september.

Metod
Kontrollera att vald policy/riktlinje följs

Kontroll tillfälle tre  Mindre avvikelser 2019-10-31 Ludvig Wreth
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kommentar
Efter beslut på KSAU har en första kontroll av riktlinjer för sociala medier genomförts. 
Kontrollen gick ut på att kontrollera om vi följer de riktlinjer som finns beslutade avseende hur 
vi ska hantera inlägg som publiceras med Lekeberg kommun som avsändare. De sociala medier 
som kontrollerats är Lekebergs kommun Facebook-sida, Kultur- och bildningsförvaltningens 
Facebook-sida och Lekebergs kommuns LinkedIn.
Följande riktlinjer har kontrollerats:
- Tänk gärna på sidans syfte innan du skriver, och att avsändaren är Lekebergs kommun
- Skriv så enkelt som möjligt
- Uppmana gärna till kommentarer och delningar
- Information som är av vikt ska inte enbart publiceras i sociala medier
- Skriv inte under nya inlägg som du publicerar på Facebook, skriv bara under med namn vid 
svar
Kontrollen genomfördes via stickprov och totalt kontrollerades 47 inlägg som publicerats 
under 2019. Endast ett av dessa inlägg uppmanade till kommentarer och delningar. Vidare 
avvek tre inlägg från riktlinje ”Tänk gärna på sidans syfte innan du skriver, och att avsändaren 
är Lekebergs kommun” samt avvek fem inlägg från riktlinje ”Skriv så enkelt som möjligt”.
Utifrån ovan genomförd kontroll bedöms detta därför ha en mindre avvikelse. Åtgärden är att 
ansvariga chefer samt medarbetare blivit kontaktade för att uppmärksammas/påminnas av att 
ovan riktlinjer ska följas vid publicering av inlägg med Lekebergs kommun som avsändare.
 

Kontroll tillfälle fyra  Ej påbörjad 2019-12-31 Ludvig Wreth

2.5 Slutsatser av uppföljning
Totalt har åtta kontrollmoment kontrollerats för den tredje perioden:

 Sex kontrollmoment visade inte på någon avvikelse.
 Ett kontrollmoment visade på en mindre avvikelse. 
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 Ett kontrollmoment visade på en större avvikelse. 

Åtgärder presenteras under avsnittet nedan.

2.6 Åtgärder
Större avvikelse:
Kontrollmoment kontroll i Personecs flexmodul bedömdes ha en större avvikelse då korrigering av stämpling i systemet förekom. Åtgärden 
som tillämpats är att ansvariga chefer blivit kontaktade och uppmärksammats på detta.

 

Mindre avvikelse: 
Kontrollmoment avstämning med politik kring prioriteringar av vilka policys/riktlinjer som ska kontrolleras visade på en mindre avvikelse. 
Detta bedömdes ha en mindre avvikelse då de flesta inlägg avvek från en av de fem riktlinjerna, vilket var att uppmana till kommentarer och 
delningar. Åtgärden för detta är att ansvariga chefer och medarbetare blivit kontaktade för att uppmärksammas/påminnas om att det finns 
riktlinjer att följa vid publicering av inlägg med Lekebergs kommun som avsändare.
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Per 31 oktober 2019
• Totalt åtta kontrollmoment: 

o Alla åtta kontrollmoment genomförda. 
o Sex kontrollmoment = inga avvikelser 
o Ett kontrollmoment = mindre avvikelse
o Ett kontrollmoment = större avvikelse

• Större avvikelse:
o Kontrollmoment – kontroll av Personecs flexmodul
o Avvikelse – korrigering av stämpling i systemet
o Åtgärd – ansvarig chefer har kontaktas för hantering

• Mindre avvikelse:
o Kontrollmoment – kontroll av riktlinjer/Policys (riktlinje för sociala medier)
o Avvikelse – inlägg saknade uppmaning till kommentarer och delningar
o Åtgärd – Ansvariga chefer har kontaktas för vidare hantering
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §146

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3Page 66 of 359



Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§146 - Intern kontroll för Kommunstyrelsen – uppföljning 3 (KS 
19-721)
Ärendebeskrivning

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

Rapport tre avser genomförda interna kontroller och uppföljningar augusti-oktober utifrån de 
risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2019. 
Totalt var åtta kontrollmoment planerade för denna period och utav dessa visade sex 
kontrollmoment på ingen avvikelse, ett kontrollmoment på mindre avvikelse och ett 
kontrollmoment på större avvikelse.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 3 för 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll 3 för kommunstyrelsen - (80640)
 Intern kontrollrapport 3 - Kommunstyrelsen - (80948)
 Powerpoint - Intern kontroll rapport 3 KS - (81165)
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nämnder - uppföljning 3, 2019
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KS 19-722
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (2)

Dnr: KS 19-722

   

Tjänsteskrivelse – Intern kontroll 3 Lekebergs nämnder

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll 
och ska i samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den 
interna kontrollen fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs 
nämnder rapport tre avser sammanställning och analys av nämndernas antagna 
intern kontrollrapporter för perioden 2019-08-01 – 2019-10-31. Rapport tre för 
Kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört det kontrollmomentet som var planerat 
för den tredje perioden. Kontrollmomentet som genomfördes avsåg kontroll av 
loggar i Platina och visade inte på någon avvikelse. 

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den 
tredje perioden. Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat visade inte på någon 
avvikelse och kontroll av att vi inte följer upp biståndsbeslut visade på en större 
avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment planerade för den tredje perioden.

Analys
Kultur och bildningsnämnden
Inga nya avvikelser rapporterade.

Socialnämnden 
En större avvikelse identifierades avseende kontroll av att vi inte följer upp 
biståndsbeslut. Totalt uppgår antal beslut som inte är omprövade till 16 stycken och 
där de största avvikelserna avser beslut om daglig verksamhet inom LSS, boendestöd, 
mattjänst och hemtjänst. Anledning till avvikelsen är att det varit många 
utskrivningar från sjukhus som behövts prioriteras före befintliga beslut. Vidare har 
det varit hög frånvaro av personal på grund av sjukskrivningar, vård av barn och 
semester. IFO fortsätter att arbeta med sina rutiner vilka gett resultat då antal 
omprövade beslut, jämfört med föregående uppföljning, minskat från 34 stycken till 
16 stycken. 

Sydnärkes IT-nämnd 
Inga planerade kontroller för den tredje perioden. 
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 2 (2)

Dnr: KS 19-722

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ludvig Wreth
Tf. Kommundirektör                  Utredare
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Intern kontrollrapport

Kultur- och bildningsnämnden
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Innehållsförteckning
1 Inledning - övergripande om intern kontroll........................................................................................................................................... 3

1.1 Riskbedömningsmatris..................................................................................................................................................................... 4

2 Uppföljning.............................................................................................................................................................................................. 6
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2.3 Personal............................................................................................................................................................................................ 8
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapportering ska ske
 Genomförd riskbedömning

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet
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1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg

4

3

2 3 5 1 4

2

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)

2 Kritisk 3 Medium Totalt: 5
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Sekretessärenden 3. Möjlig 4. Allvarlig 12Administration 

2 Kränkningsärenden 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi 3 Förvaltningens löpande uppföljning, analys 
och korrigeringar

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Personal 4 Behörig-/legitimerad personal i relation till 
obehörig

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Verksamhetsspecifik 5 Frånvarorapportering av elever 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Sekretessärenden

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av loggar i Platina Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Linda Kirrander

Metod
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda 
sekretessärenden i Platina.

Kommentar
Kontroll perioden 1/2-28/2 - loggar för tre ärenden har kontrollerats: KUB 18-1071-7, KUB 19-
38-10 samt KUB 19-51-4 i ärendena har inga obehöriga varit inne i handlingarn.
Kontroll perioden 28/2-31/3 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-
167-1, KUB 19-38-29 samt KUb 19-35-31. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna.
Kontrollperioden 1/4-30/4 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-
41, KUb 19-38-37 och KUB 19-360-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna.
Kontrollperiod 1/5 - 31/5 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUb 19-356-2, 
KUb 19-38-50 och Kub 19-488-1. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna.
Kontrollperiod 1/6 - 31/7 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-35-58, 
KUB 19-38-53 och KUB 19-624. Inga obehöriga har varit inne i handlingarna.
Kontrollperiod 1/8 - 30/9 - loggar för tre ärenden (handlingar) har kontrollerats: KUB 19-689-1, 
KUB 19-763-1 och KUB 19-802-1. Inga obehöriga har varit inne i ärendet och läst handlingarna.

2.1.2 Kränkningsärenden

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera rutiner gällande kränkningsärenden Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-11-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson

Resultat av kontroll Kommentar
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Sammanfattning av internkontroll juni -19:
Planer, rutiner och ärenderapporter finns men är inte 
dokumeterade på ett tillräckligt tydligt och likvärdigt 
sätt. Positiv notering är att kränkningsärenden 
generellt sätt rapporteras till huvudmannen i en högre 
grad jämfört med 2018 och det positiva här är att 
rapporteringsrutinen fungerar bättre (dvs alltså inte 
att kränkningarna i verkligheten blivit fler).

Kontroll genomförd juni -19 (se sammanfattningen).

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig

Information om delegationsordning  Avslutad 2019-01-15

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Avslutad 2019-01-15

Jan-Åke Stolt Karlsson  Avslutad 2019-03-29

2.2 Ekonomi

2.2.1 Förvaltningens löpande uppföljning, analys och korrigeringar

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera ekonomirutiner mellan chefer och 
ekonomiavdelning

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson

Resultat av kontroll
Summering av internkontroll juni -19:
Möten har införts för att säkerställa ett mer effektivt 
och säkert arbetssätt gällande vem som ansvarar för 
vad mellan förvaltningens chefer och 
förvaltningsekonomen gällande olika typer av 

Kommentar
Kontroll juni -19. Inga avvikelser. Se sammanfattningen.
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

statsbidrag. Dessutom kallar förvaltningsekonomen 
KUBs chefer till budgetuppföljningsmöten varje 
månad.

2.3 Personal

2.3.1 Behörig-/legitimerad personal i relation till obehörig

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Nulägeskartläggning första halvåret och uppföljning 
andra halvåret

Uppföljning  Inga avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson

Metod
Samarbete med personalavdelningen

Kommentar
Sammanställning av behörigheter för vårterminen har gjorts i juli. Se vidare summeringen.

Resultat av kontroll
Läget i juli -19:
Summering av behörighetsläget gällande pedagogisk 
personal inom skolan och förskolan vårterminen -19 
utifrån underlag från personalavd:

 119 lärarlegitimationer
 85 förskolelärarlegitimationer
 52 saknar legitimation
 38 saknar helt uppgift i 

"kompetenskolumnen" (så här finns ev några 
nya med legitimationer)

I slutet av -19 görs en ny kartläggning ihop med en 
sammanfattande analys av detta.
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2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Frånvarorapportering av elever

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontrollera rutiner genom stickprov i verksamheten Uppföljning  Mindre avvikelser 2019-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson

Metod
Samarbete inom KUB-administrationen

Kommentar
Kartläggning har påbörjats under april utifrån följande frågeställningar till rektorerna:

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs frånvaro/närvaro?
2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev?
3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att bedöma som ”hemmasittare” och/eller 

har onormalt hög frånvaro?
Kartläggningen kommer redovisas vid första nämndmötet efter sommaren.

Resultat av kontroll
Sammanställning av följande frågeställningar till 
rektorerna har gjorts under juni -19, och kommer 
redovisas till nämnden i augusti:

1. Hur ser rutinen ut gällande elevs 
frånvaro/närvaro? (Finns den nedskriven på 
ett särskilt dokument så bifoga detta annars 
får du beskriva rutinen här)

2. Finns frånvarostatistik tillgänglig per elev? 
(Finns den tillgänglig någonstans hos dig/i er 
verksamhet?)

3. Finns i nuläget någon/några som av dig är att 
bedöma som ”hemmasittare” och/eller har 
onormalt hög frånvaro?
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

 

2.5 Slutsatser av uppföljning

2.6 Åtgärder
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Intern kontrollrapport

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

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
 Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapportering ska ske
 Genomförd riskbedömning

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av 
nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet
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1.1 Riskbedömningsmatris
Kritisk

Medium
Låg

4

5

3

7 3 4 1

2

2 6

Sa
nn

ol
ik

he
t

1

1 2 3 4

Konsekvens

Sannolikhet Konsekvens

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå)

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga)

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå)

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga)

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå)

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas)

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå)

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras)

2 Kritisk 5 Medium Totalt: 7
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Kategori Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut. 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

2 Att vi inte följer riktlinjer för 
bostadsanpassningsbidrag

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

Administration 

3 Att styrdokument inte finns eller ej är 
uppdaterade

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ekonomi 4 Verksamheterna håller inte sin budgetram. 3. Möjlig 3. Kännbar 9

5 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen 4. Sannolik 3. Kännbar 12Personal 

6 Arbetet med att följa upp och vidta 
åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i 
förvaltningen uteblir

2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

7 Klagomål och förbättringsförslag i 
verksamheten förs inte vidare utan stannar 
hos mottagaren.

3. Möjlig 2. Lindrig 6Verksamhetsspecifik 

Att alla brukare inte har en aktuell 
genomförandeplan.
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2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Att vi inte följer upp biståndsbeslut.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Avstämning av antalet beslut som inte är omprövade i 
tid

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 1.

 Större avvikelser 2019-03-31 Maria Eck

Kommentar
Internkontroll ej uppföljda SoL beslut för perioden 2019-01-01-2019-03-31
Under perioden januari till mars 2019 är 40 beslut inte uppföljda i tid.
Största avvikelserna är:

 Beslut om boendestöd upphör 181012, nytt beslut fattas 190226
 Beslut om korttidsboende upphör 181124, nytt beslut fattas 190104
 Beslut om boendestöd upphör 181209, nytt beslut fattas 190118
 Beslut om kontaktperson upphör 190202, nytt beslut fattas 190301
 Beslut om korttidsboende upphör 190207, nytt beslut fattas 190305
 Beslut om hemtjänst upphör 190220, nytt beslut fattas 190318.

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 2

 Större avvikelser 2019-06-30 Maria Eck

Metod
Underlag tas fram från Procapita över fattade 
biståndsbeslut enl SoL. Dessa jämförs med de 
fatslagna riktlinjerna och avvikelser noteras.

Kommentar
Under perioden april-juni 2019 är 34 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna är är:
- Beslut om boendestöd fattas 190408, och skulle ha följts upp 181124 = 105 dagar
- Beslut om boendestöd fattas 190426 och skulle ha följts upp 181123 = 154 dagar
- Beslut om boendestöd fattas 190503 och skulle ha följts upp 181116 = 169 dagar

Page 87 of 359



2019-10-10

7

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

- Beslut om boendestöd fattas 190607 och skulle ha följts upp 181108= 211 dagar
- Beslut om Korttidsvård fattas 190627 och skulle ha följts upp 1903269= 95 dagar
- Beslut om hemtjänst fattas 190624 och skulle ha följts upp 190330= 86 dagar
- Beslut om kontaktperson fattas 190620 och skulle ha följts upp 190330= 82 dagar

 13 beslut om boendestöd
 12 beslut om korttidsvård
 3 beslut iom hemtjänst
 3 beslut om kontaktperson
 2 beslut om mattjänst
 1 beslut om trygghetslarm

Ta fram underlag och stämma 
av - tillfälle 3

 Större avvikelser 2019-09-30 Maria Eck

Kommentar
Under perioden juli-september 2019 är 16 beslut ej omprövade i tid. De största avvikelserna 
är:

 Beslut om daglig verksamhet LSS skulle följts upp 20190515, nytt beslut 20190730.
 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20181207, nytt beslut 20190709
 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190331, nytt beslut 20190807
 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190412, nytt beslut 20190816
 Beslut om boendestöd skulle följts upp 20190802, nytt beslut 20190916
 Beslut om mattjänst skulle ha följts upp 20190811, nytt beslut 20190918
 Beslut om hemtjänst skulle ha följts upp 20190720, nytt beslut 20190827

 

Ta fram underlag och stämma 
av, tillfälle 4

 Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck
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2.1.2 Att vi inte följer riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av fattade beslut avseende 
bostadsanpassningsbidrag

Redovisning av resultat 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell

Kommentar
24 beslut har fattats om bostadsanpassningsbidrag under perioden 1 januari - 30 juni 2019. 20 
av dessa har bifallits gällande främst stödhandtag och spisvakt. 4 avslag har gjorts gällande 
trapphiss, breddning av dörrar, ramp till ytterdörr, väggfast duschpall samt löstagbar ramp. 
Två ärenden är fortfarande under pågende utredning.

Metod
Verksamhetsutvecklare begär ut en sammanställning 
av antalet beslut från bostadsanpassningshandläggare

Redovisning av resultat 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell

2.1.3 Att styrdokument inte finns eller ej är uppdaterade

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av nämndens styrdokument Årlig kontroll och 
sammanställning av 
styrdokument

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell

Metod
Kontrollera så att alla nämndens styrdokument är 
aktuella och gällande, samt uppdaterats/reviderats 
enligt beslut.
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2.2 Ekonomi

2.2.1 Verksamheterna håller inte sin budgetram.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat Första uppföljningen  Inga avvikelser 2019-03-31 Sandra 
Magnusson

Andra uppföljningen  Inga avvikelser 2019-06-30 Sandra 
Magnusson

Tredje uppföljningen  Inga avvikelser 2019-09-30 Sandra 
Magnusson

Metod
Följa upp föregående kvartalsresultat av pengar ut 
och pengar in för att tidigare indikera riktning och 
möjliggöra ekonomisk styrning.

Fjärde uppföljningen  Ej påbörjad 2019-12-31 Sandra 
Magnusson

2.3 Personal

2.3.1 Hög sjukfrånvaro i förvaltningen

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Ta fram statistik för sjukfrånvaro, per enhet Uppföljning 1  Inga avvikelser 2019-06-30 Maria Eck

Metod
Gå in i personec och ta fram uppgifter om 
sjukfrånvaro

Kommentar
Målet från verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska bibehållas eller minskas från 9,37%. Den 
ackulumerade sjukfrånvaron för första halvåret är 8,96% av totalt arbetad tid. 
Korttidsfrånvaron har minskat under året, från som mest 44,9% av den totala sjukfrånvaron till 
23,1% i juni 2019. Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en djupanalys av 
sjukfrånvaron, en del i det är att vi nu följer upp korttidsfrånvaron.

 Oxelgården 8,31%
 Linden 10,77%
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

 Hemtjänsten 9,62%
 HSL/natt 10,4%
 Socialpsykiatrin 2,4%
 Hasselbacken 10,81%
 Daglig verksamhet 4,45%
 Kastanjen 11,9%
 IFO 13,55%

Uppföljning 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Maria Eck

2.3.2 Arbetet med att följa upp och vidta åtgärder avseende hög sjukfrånvaro i förvaltningen uteblir

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Sammanställa åtgärder som vidtagits för att minska 
sjukfrånvaron

Redovisning av resultat, 
uppföljning 1

 Inga avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell

Kommentar
Samtliga enhetschefer tar kontakt med sjukskriven medarbetare tätt inpå första dag för 
sjukanmälan. Vid återkommande korttidssjukfrånvaro samt vid långtidssjukfrånvaro involveras 
rehabilteringshandläggare. Sex enhetschefer tar upp sjukfrånvaron på APT och det initieras 
samtal om "den friska och hälsosamma arbetsplatsen". Cheferna informerar, motiverar och 
uppmuntrar till det friska, bland annat uppmuntran till att använda friskvårdsersättning, bli en 
del av kollegial samtalsgrupp, ha kontakt med regionhälsan, information från friskombud, 
prövning av schemaändring samt övrig uppskattning.

Metod
Inhämta och analysera de åtgärder som vidtagits på 
varje enhet

Redovisning av resultat, 
uppföljning 2

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell
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2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Klagomål och förbättringsförslag i verksamheten förs inte vidare utan stannar hos mottagaren.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Sammanställ hur synpunkter, klagomål och 
förbättringsförslag tas emot, utreds och åtgärdas.

Gör sammanställning - tillfälle 1  Mindre avvikelser 2019-06-30 Jenny Ardell

Kommentar
Ytterst få synpunkter/klagomål/förbättringsförslag har inkommit till enhetschef eller till 
enhetschefens kännedom. De flesta synpunkter/klagomål som inkommit har lämnats till 
personal, muntligt eller skriftligt, som tagit det vidare till enhetschef. Enhetschef har kontaktat 
person som lämnat synpunkten/klagomålet, lyssnat in och förklarat situationen. Det har också 
hänt att synpunkter/klagomål lämnats direkt till enhetschef eller till IVO (IFO). Tre chefer har 
tagit upp synpunkten/klagomålet på APT. Två chefer har vidarebefodrat 
synpunkten/klagomålet för diarieföring.
 

Metod
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa vilka utredningar som 
gjorts och vilka eventuella åtgärder och 
förbättringsåtgärder som vidtagits.

Gör sammanställning - tillfälle 2  Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell

2.4.2 Att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan.

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig

Kontroll av aktuella genomförandeplaner Gör sammanställning av antal 
genomförandeplaner.

 Ej påbörjad 2019-12-31 Jenny Ardell

Metod
Inhämta underlag från enhetschef och gör en 
sammanställning och redovisa resultat (Båda 
verksamheterna inom LSS, SÄBO och hemtjänsten)
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2.5 Slutsatser av uppföljning
Slutsatser presenteras under rubrik "Åtgärder"

2.6 Åtgärder
Biståndsbeslut som inte följts upp i tid

Vid uppföljning av antal biståndsbeslut som inte är omprövade i tid blir resultatet större avvikelser. 16 beslut har inte omprövats i tid och de 
största avvikelserna gäller beslut om daglig verksamhet inom LSS, boendestöd, mattjänst och hemtjänst. Det är färre beslut som inte 
omprövats i tid sedan förra uppföljningen (per sista juni) men resultatet landar ändock på en hög siffra. Anledningarna till ovanstående är att 
det varit många utskrivningar från sjukhus som måste prioriteras före befintliga beslut. Det har också varit hög frånvaro av personal på 
grund av sjukskrivningar, vård av barn och semester. IFO fortsätter att arbeta med sina rutiner och sina täta avstämningar mellan 
biståndshandläggare och teamledare.
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Intern kontroll 3 
2019

Lekebergs nämnder 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Per 31 oktober 2019
• Kultur- och bildningsnämnden:

o Ett kontrollmoment genomfört – ingen avvikelse

• Socialnämnden: 
o Två kontrollmoment genomfört – ingen avvikelse och större avvikelse
o Större avvikelse = kontroll av biståndsbeslut 
o Åtgärd – fortsätter arbeta med sina rutiner (omprövade beslut har minskat till 16 st., var 34 st. vid rapport två).

• Sydnärkes IT-nämnd:
o Inga kontrollmoment att följa upp per 31 oktober 2019. 
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §145

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§145 - Intern kontroll för Lekebergs nämnder - uppföljning 3 (KS 
19-722)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens interna kontroll och ska i 
samband med prognosrapporterna informeras om hur arbetet med den interna kontrollen 
fortlöper inom verksamheten. Intern kontroll för Lekebergs nämnder rapport tre avser 
sammanställning och analys av nämndernas antagna intern kontrollrapporter för perioden 
2019-08-01 – 2019-10-31. Rapport tre för Kommunstyrelsens interna kontroll behandlas i ett 
separat ärende.

Kultur- och bildningsnämnden har genomfört det kontrollmomentet som var planerat för den 
tredje perioden. Kontrollmomentet som genomfördes avsåg kontroll av loggar i Platina och 
visade inte på någon avvikelse. Arbetet med resterande fyra kontrollmoment fortlöper och 
rapporteras, enligt plan, vid den sista uppföljningen för 2019.

Socialnämnden har genomfört de två kontrollmoment som var planerade för den tredje 
perioden. Kontroll av verksamhetens ekonomiska resultat visade inte på någon avvikelse och 
kontroll av att vi inte följer upp biståndsbeslut visade på en större avvikelse.

Sydnärkes IT-nämnd hade inga kontrollmoment planerade för den tredje perioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll Lekebergs nämnder rapport 3 - (80638)
 Intern kontrollrapport 3 - Kultur- och bildningsnämnden - (80932)
 Intern kontrollrapport 3 - Socialnämnden - (80933)
 Powerpoint - Intern kontroll 3 Lekebergs nämnder - (81183)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (1)

Dnr: KS 19-738

   

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för 
Kommunstyrelsen 2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över det ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en 
ekonomisk helårsprognos över kommunstyrelsens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 6 200 tkr. Detta beror till 
största delen på att de budgeterade kapitalkostnaderna inte förbrukas på grund av 
icke påbörjade eller färdigställda investeringar, samt ej nyttjade utvecklingsmedel 
och en delvis outnyttjad planeringsreserv. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Lina Hagbrand
tf Kommundirektör Redovisningsekonom
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1 Inledning 

Verksamheten inom kommunstyrelsens ansvarsområde visar för årets första tio 
månader ett bra resultat, prognosen visar på ett överskott på helår. Överskottet är 
inte främst kopplat till verksamheterna inom kommunstyrelsen utan framförallt 
kapitalkostnader, ej nyttjade utvecklingsmedel och en delvis outnyttjad 
planeringsreserv. Överskottet bör därför inte ses som verksamheterna gör överskott, 
tvärt om kämpar dessa, liksom övriga delar av kommunen, med att hålla budget och 
samtidigt hantera kommunens expansion, förändrade demografi och kärvare 
konjunktur. 

Kommunstyrelsens ekonomi skiljer sig delvis mot övriga nämnder då en hel del 
övergripande och kommungemensamma delar finns budgeterade här. Grovt kan 
budgeten delas in i fem olika delar, gemensamma nämnder/förbund/VA-verksamhet, 
kostnader som är kopplade till socialnämnden och kultur- och bildningsnämndens 
verksamhet, egna verksamheter, kommungemensam administration samt politisk 
verksamhet. 

Dessa olika ekonomiska delar skiljer sig åt vad gäller möjlighet för kommunstyrelsen 
att påverka, som exempel drift eller effekter av investering samt vad gäller 
kommuninterna respektive kommunexterna orsaker. Kostnaderna för gemensamma 
nämnder/förbund/VA-verksamhet utgör som exempel ca 22 % av styrelsens totala 
ram. 

Kommunstyrelsen prognostiserar som ovan nämnts ett överskott 2019 men ett 
viktigt medskick är att detta inte innebär att det finns luft i budgeten inom 
kommunstyrelsen. Mycket är av engångskaraktär eller medel som inte är kopplade 
till verksamheter och att det framåt ser tufft ut även för kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Gustav Olofsson 

tf. Kommundirektör 
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2 Ekonomisk rapport 
Helårsprognos KSF = överskott 6 200 tkr 

Kommunledning + 1 300 tkr 

Prognosen grundar sig i att 800 tkr av utvecklingsmedlen ej nyttjas, medan 
kompetensutvecklingsmedel nyttjas enligt budget. 1 000 tkr av planeringsreserven på 
1 500 tkr är medräknat till fibersatsning, enligt tidigare beslut i år, vilket innebär att 
500 tkr av planeringsreserven lämnas outnyttjat i prognosen. 

Beslut för integrationssatsning om 1 000 tkr är inkluderat i prognosen. Detta ska 
kompenseras av överskott för kapitalkostnader inom teknik- och serviceavdelningen. 

Kommunledningen lämnar överskott på ca 650 tkr avseende lönekostnader och 
250 tkr vad gäller kapitalkostnader. 

Administrativa avdelningen +-0 

Administrativa avdelningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. 

Inom avdelningen finns det verksamheter som redovisar både över- och underskott. 
Information Lekeberg redovisar ett överskott om närmare 600 tkr, vilket beror på 
sänkta telefonikostnader i och med nytt avtal. Det väger upp ökade 
personalkostnader, till följd av kommunikatörstjänst som tidigare delades med SYD-
IT, samt kostnad för dataskyddsombud som är nytt för hösten 2019. 

Ekonomiavdelningen - 300 tkr 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 300 tkr. 
Detta är hänförligt till ökade kostnader för arvoden inom Sydnärkes miljönämnd och 
Sydnärkes byggnadsnämnd om 100 tkr samt ökade kostnader för färdtjänst om 
200 tkr. Ekonomiavdelningen som verksamhet håller budgeterad ram. 

Personalavdelningen + 1 300 tkr 

Personalavdelningen som helhet prognostiserar ett överskott om 1 300 tkr. AMI ingår 
i personalavdelningens budget och utbrutet prognostiserar AMI ett överskott om 
1 180 tkr för 2019. Detta beror dels på att 1,25 tjänster har varit vakanta under 5 
månader, och dessa har inte tillsatts då det varit ett nedåtgående deltagarantal i år. 
Det beror även på att intäkterna varit högre än budget, framför allt har 
anställningsstöd för extratjänster som avsåg aug-dec 2018 bokförts i år. Intäkterna 
för schablonersättningen från Migrationsverket har även varit högre än budgeterat. 

Personalavdelningens egna verksamheter redovisar ett överskott om 120 tkr. Detta 
förklaras av att överskott finns för fackliga kostnader och beror på att förvaltningarna 
i begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag. 
Bemanningsenheten beräknas redovisa ett underskott om 50 tkr. Den gemensamma 
löneenheten i Kumla prognostiseras till ett mindre överskott på 20 tkr, p g a en 
återbetalning av överskott från 2018. Även folkhälsoutskottet prognostiseras 
redovisa ett överskott om 30 tkr. 

Teknik- och serviceavdelningen + 3 700 tkr 

Totalt för avdelningen prognostiseras ett överskott om 3 700 tkr. Överskottet beror 
till största del av lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringsprojekt är 
senarelagda, även en del vakanser har funnits inom avdelningen. Enligt tidigare 
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beslut i år ska 1 000 tkr av överskottet täcka kostnaden för integrationssatsning, 
kostnaden för detta är medräknat under kommunledningens ansvar. 

Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta förklaras av att 
enheten kommer att få in ca 250 tkr mer i intäkter än vad som är budgeterat. Det 
kommer även bli ett överskott på kapitalkostnader om 50 tkr. 

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett helårsresultat enligt budgeterad nivå. 

Serviceenheten beräknas redovisa ett överskott om 1 300 tkr vid årets slut. Inom 
vaktmästeriet beräknas ett överskott till 700 tkr, då det funnits vakanser under året. 
Inom park är överskottet beräknat till 600 tkr, och det kan förklaras av ej förbrukade 
kapitalkostnader, d v s senarelagda investeringar. 

När det gäller fordonsförvaltningen prognostiseras det bli ett underskott om 250 tkr. 
Detta till följd av att reparationer/service och drivmedel kommer att bli högre än 
budgeterat. 

Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 1 700 tkr vilket enbart beror på att 
kapitalkostnader beräknas bli lägre till följd av att investeringsprojekt ej hinner bli 
klart i år, som t ex anslutningsvägen mellan Lanna och 204 samt projektet Infra södra 
Fjugesta. 

Inom teknisk administration, så beräknas ett överskott om 650 tkr. Detta är främst 
beroende av att personalkostnaderna lämnar ett överskott om 550 tkr, då en av 
chefstjänsterna ej blivit tillsatt under föräldraledighet. Även miljösamordningen 
kommer att lämna ett överskott om ca 100 tkr. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten + 200 tkr 

Näringslivs- och utvecklingsenheten prognostiserar ett överskott om 200 tkr. 
Verksamheterna Sannabadet och turism förväntas bli utfall enligt budget. 
Överskottet avser näringslivsfrämjande åtgärder där kostnader för bl a fibersatsning 
blivit lägre än budgeterat. 

Personalresurser från administrativa avdelningen har gått in och täckt upp en del av 
arbetet då avdelningschefen slutat under året. 
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Ekonomiskt resultat 

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 
UTFALL FÖR 

PERIODEN 
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

 Kommunledning  22 302 14 307 21 002 1 300 

 varav outnyttjad planeringsreserv    500  

 varav kostnad för integrationssatsning    -1 000  

 Administrativa avdelningen  15 517 11 930 15 517 0 

 Ekonomiavdelningen  21 292 17 297 21 592 -300 

 Teknik- och serviceavdelningen  33 001 22 637 29 301 3 700 

 Personalavdelningen  8 311 4 331 7 011 1 300 

 Näringslivs- och utvecklingsenheten  2 593 1 796 2 393 200 

Summa 103 016 72 298 96 816 6 200 

Administrativa avdelningen är exkl. arkivenheten och personalavdelningen är exkl. 
folkhälsoenheten, då det avser samarbeten mellan flera kommuner. 

Investeringar 

Av den totala investeringsbudgeten på 25 926 tkr har det per 191031 förbrukats 
1 724 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2019 att bli 5 462 tkr. Den främsta 
förklaringen till överskottet är att anslutningsvägen i Lanna och arbetet med Infra 
Södra Fjugesta inte kommer bli klart i år. Det som inte förbrukas för dessa 
investeringar i år kommer att föras över till nästa år. 

Prognostiserad avvikelse mot budget är 20 464 tkr. Detta medför att 
kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat. 

KS investeringar BUDGET 
UTFALL FÖR 

PERIODEN 
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

 Fordon fordonsförvaltningen  500 189 500 0 

 Lekutrusning, tekn. avd  400 32 400 0 

 Städmaskin  92 34 92 0 

 Oförutsedda inv. utgifter  1 120 114 114 1 006 

 Industri och expl. mark  1 200 206 206 994 

 Köksutrustning  481 0 250 231 

 Gatubelysning  900 416 500 400 

 Asfaltplan  14 163 181 1 000 13 163 

 Infra södra Fjugesta  6 170 552 1 500 4 670 

 Kanalisation/fiber kommun  900 0 900 0 

Summa 25 926 1 724 5 462 20 464 
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VA-verksamhet + 1300 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 300 tkr, vilket 
förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat, främst 
gällande investeringsprojektet Örebro vatten. 

VA BUDGET 
UTFALL FÖR 

PERIODEN 
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

VA-verksamhet 0 -593 -1 300 1 300 

Summa 0 -593 -1 300 1 300 

 

VA-investeringar 

Av den totala investeringsbudgeten på 52 410 tkr har det per 191031 förbrukats 
22 229 tkr. Totalt prognostiseras utfallet för 2019 att bli 29 946 tkr. Det är flertalet 
investeringsprojekt som inte kommer påbörjas i år, främst är det Örebro vatten som 
inte kommer färdigställas i år. 

Prognostiserad avvikelse mot budget är 22 464 tkr. Detta medför att 
kapitalkostnaderna blir lägre än budgeterat. 

VA-investeringar BUDGET 
UTFALL FÖR 

PERIODEN 
ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

 VA-Saneringar  4 201 1 303 2 100 2 101 

 Avloppsreningsverk Fjugesta  2 280 2 814 3 000 -720 

 Vattentornet  2 815 0 0 2 815 

 Örebro vatten  27 348 12 902 18 000 9 348 

 VA Södra Fjugesta  560 0 280 280 

 Dagvattenrening N Fjugesta  2 740 1 100 2 640 

 VA Vretavägen omv. omr  5 966 5 209 5 966 0 

 VA Hidingebro  2 000 0 0 2 000 

 Reinvestering VA  3 000 0 500 2 500 

 Gropen avloppspumpstn  1 500 0 0 1 500 

Summa 52 410 22 229 29 946 22 464 
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Lina Hagbrand  (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §138

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§138 - Prognosrapport 3 för Kommunstyrelsen 2019 (KS 19-738)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över det 
ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk 
helårsprognos över kommunstyrelsens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 6 200 tkr. Detta beror till största delen 
på att de budgeterade kapitalkostnaderna inte förbrukas på grund av icke påbörjade eller 
färdigställda investeringar, samt ej nyttjade utvecklingsmedel och en delvis outnyttjad 
planeringsreserv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 3 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3 Kommunstyrelsen - (81581)
 Prognosrapport 3-2019 (Kommunstyrelsen) - (81647)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (1)

Dnr: KS 19-739

   

Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 för Lekebergs 
kommun 2019

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning 
över det ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en 
ekonomisk helårsprognos över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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1 Inledning 

Lekebergs kommun styrs av Centerpartiet och Socialdemokraterna (18 mandat av 35 
mandat). Posten som kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd innehas av 
Centerpartiet som företräds av Wendla Thorstensson. 

Lekebergs kommun var den 31 oktober 8 231 invånare, vilket är 115 fler än vid 
årsskiftet. Det är otroligt glädjande, men leder också till nya behov och större krav på 
kommunens alla verksamheter. 

Denna prognosrapport följer kommunens styrmodell "MER-styrning" (mål-, ekonomi- 
och resultatstyrning). Styrmodellen innebär ett större fokus på de övergripande 
målen och uppföljning av detsamma. Kommunfullmäktiges beslutade övergripande 
mål ligger till grund för nämndernas MER-planer. I denna prognosrapport görs endast 
uppföljning på ekonomin, allt enligt gällande styrmodell. 

1.1 Ekonomi 

Ekonomiavdelningen har sammanställt en prognos över Lekebergs kommuns 
ekonomiska resultat för 2019. Prognosen baseras på nämndernas helårsprognoser 
utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari t.o.m. oktober månad. 
Prognosen innehåller också en finansieringsbedömning av kommunens verksamhet. 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteunderlagsprognos cirkulär 19:40, 
daterad 2019-10-01, är grunden i finansieringsbedömningen. 

Kommunens prognosrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 
44 140 tkr per den sista oktober 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett 
budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det budgeterade resultatet är beräknat 
till 14 926 tkr. Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr. 

Viktigt att notera är att skillnaden mellan periodens resultat och årets 
prognostiserade resultat baserar sig på bland annat att antagandena i prognosen för 
nämnderna baseras på periodiserade kostnader för resterande året samt att 
semesterlöneskuldsutvecklingen följer tidigare år. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr. Där det 
största överskottet kommer från kommunstyrelsen (6 200 tkr) och beror främst på ej 
förbrukade kapitalkostnader till följd av icke påbörjade investeringsprojekt. Det 
största underskottet från Kultur- och bildningsnämnden (2 900 tkr) och beror främst 
på ökade kostnader för interkommunala ersättningar främst inom gymnasieskolan. 

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 068 tkr och 
det har främst sin förklaring i att arbetsgivaravgifterna inte förväntas ge ett så stort 
överskott som budgeterat. 

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 12 682 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomst- och 
kostnadsutjämning) samt överskott avseende det sk "Regleringsbidraget". 
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 528 tkr, vilket beror på den 
utdelning som vi erhåller från Kommuninvest på insatt kapital. 
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2 Ekonomiskt resultat 

RESULTATRÄKNING BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Verksamhetens nettokostnad -483 425 tkr -477 125 tkr 6 300 tkr 

Avskrivning -23 696 tkr -13 993 tkr 9 703 tkr 

Kapitalkostnad 28 007 tkr 17 783 tkr -10 224 tkr 

Pensionsutbetalning -8 485 tkr -8 613 tkr -128 tkr 

Övrigt 4 583 tkr 2 515 tkr -2 068 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -483 016 tkr -479 433 tkr 3 583 tkr 

Skatter och bidrag 497 542 tkr 510 224 tkr 12 682 tkr 

VERKSAMHETENS RESLUTAT 14 526 tkr 30 791 tkr 16 265 tkr 

Finansiella intäkter 1 000 tkr 1 528 tkr 528 tkr 

Finansiella kostnader -600 tkr -600 tkr 0 tkr 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 14 926 tkr 31 719 tkr 16 793 tkr 

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT 14 926 tkr 31 719 tkr 16 793 tkr 

Årets/periodens resultat i procent av 
skatter och bidrag 

3,00 % 6,22 %  

Resultaträkningen visar på ett positivt prognostiserat resultat om 31 719 tkr totalt för 
kommunen och budgetavvikelsen blir därmed ett överskott om 16 793 tkr eftersom 
det budgeterade överskottet är beräknat till 14 926 tkr. Prognosen bygger på att 
kommunstyrelsens kompetensutvecklingsmedel och lönepott förbrukas. Däremot 
prognostiseras avsatta utvecklingsmedel att lämna ett överskott om 800 tkr. 

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr. Den största 
anledningen till överskottet beror främst på ej förbrukade kapitalkostnader till följd 
av icke påbörjade investeringsprojekt. Det största prognostiserade underskottet 
hänförs till Kultur- och bildningsnämnden (2 900 tkr) och beror främst på ökade 
kostnader för interkommunala ersättningar främst inom gymnasieskolan. 

Avskrivningar, kapitalkostnad förväntas göra ett underskott om 521 tkr, vilket beror 
på lägre investeringstakt än budgeterat. Pensionsutbetalningarna förväntas göra ett 
mindre underskott om 128 tkr utifrån de beräkningar som KPA tillhandahållit. 

Posten ”övrigt” i resultaträkningen redovisar ett budgetunderskott om 2 068 tkr och 
det har främst sin förklaring i att arbetsgivaravgifterna inte förväntas ge ett så stort 
överskott som budgeterat. 

Skatter och bidrag redovisar ett överskott jämfört med budget om 12 682 tkr, vilket 
har sin grund i förändrad prognostiserad skattekraft (inkomst- och 
kostnadsutjämning) samt överskott avseende det sk "Regleringsbidraget". 
Finansnettot förväntas redovisa ett positivt resultat om 528 tkr, vilket beror på den 
utdelning som vi erhåller från Kommuninvest på insatt kapital. 
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Semesterlöneskuld 

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

Avskrivning/kapitalkostnad 

Kommunens avskrivningar och kapitalkostnad för året förväntas lämna ett 
underskott om 521 tkr. Detta beror på att investeringarna inte skett i den takt som 
budgeterats. Osäkerhetsfaktorer kring kommunens investeringar är vad som köps, 
tidigare- eller senareläggning av större objekt samt vilken avskrivningstid som gäller 
för det exakta investeringsprojektet. Avskrivnings- och kapitalkostnadsbudgeten 
bygger på kända och förväntade investeringar. 

Pensionsutbetalning 

Prognosen för årets pensionsutbetalning överensstämmer i stort med budgeten som 
grundas på KPAs pensionsredovisning och därför förväntas ett utfall i budgetbalans. 
Prognosen avseende förändring i pensionsavsättning ser bättre ut än motsvarande 
period förra året, men den är fortfarande hög. Anledningen till detta är att 
nyanställda personer med en lön över 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) medför en hög 
skuld direkt, vilket beror på att de fått en förmånsökning till följd av en löneökning. 
När det gäller personer som anställs från en annan kommun eller arbetsgivare med 
samordningsbart avtal (KAP-KL) uppstår denna skuld direkt. 

Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar 
avseende pensionsmedel. 

Finansnetto 

Finansnettot förväntas redovisa ett mindre överskott om 528 tkr. Borgensavgiften 
ingår liksom intäktsränta från Kommuninvest i finansnettoredovisningen. I dagsläget 
finns inga förväntningar på upptagande av nya lån, inte heller utnyttjande av 
kommunens checkkredit. Däremot kommer upptagande av nya lån att ske inom 
kommunkoncernen. Detta då om- och tillbyggnation av Lekebergsskolan är påbörjad 
samt tillagningskök med servering och samlingssal på Linden, men dessa är 
fortfarande i ett tidigt stadium. Borgen är ställd och utökad med 130 mnkr till 
Lekebergs Kommunfastigheter AB samt till LekebergsBostäder AB om 20 mnkr. 

Investeringar 

Investeringsbudgeten uppgår till 94 255 tkr och under åren 1995-2018 har 
kommunen investerat för 387,6 mnkr, vilket ger en genomsnittlig investeringsvolym 
på 16,2 mnkr per år. Helårsprognosen visar på att investeringsutgifter om ca 20 mnkr 
inte kommer att färdigställas i år, utan projekten löper över till 2020. De projekt som 
löper över året är bla infrastruktur gällande anslutningsväg mellan Lanna-204 samt 
infrastruktur till Fjugesta södra. 

Kommunen har likviditet för den prognostiserade investeringsutgiften. 

Investeringar som genomförts under perioden är främst IT-investeringar för 
Sydnärkes IT-nämnd, Örebrovatten och VA inom Vretaområdet. 
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Likviditet och lån 

Kommunens likviditet har varit mycket god under perioden. Kommunen har haft i 
genomsnitt 147 mnkr i likvida medel för de månader som prognosen avser. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer i andra bolag. 
Kommunen har ingen långfristig låneskuld, men däremot finns en långfristig 
låneskuld redovisad på 5,3 mnkr, men den består av periodiserade 
anslutningsavgifter tillhörande VA-kollektivet. Kommunens fastighetsbolag har 509,1 
mnkr i lån per 31 december 2018, vilket är en minskning med 10,3 mnkr jämfört med 
2017. 

2.1 Avstämning mot balanskrav 

I kommunallagen kap 11:5 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Helårsresultatet prognostiseras till +31 719 tkr, innan 
justering av reavinster. Reavinsterna påverkar resultatet positivt, dessa vinster kan 
dock inte tillgodoräknas i bedömningen om kommunen klarar balanskravet. Under 
perioden finns inga bokförda reavinster, så detta innebär att om prognosen infrias 
uppfyller kommunen balanskravet. 

BALANSKRAVSUTREDNING (tkr)  

Prognostiserat helårsresultat 31 719 tkr 

Varav reavinster för mark- och fastighetsförsäljning 0 tkr 

Summa 31 719 

2.2 Finansiella mål 

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

 Helårsresultatet prognostiseras till 31 719 tkr. Om prognosen infrias kommer 
målet att uppnås med god marginal och uppgå till 6,8 %. Resultatet för året 
prognostiseras till 6,2 % av skatter och bidrag. 

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.  

 Detta finansiella mål förväntas att uppnås. 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag. 

 Verksamhetens nettokostnad i andel av skatteintäkter och bidrag 
prognostiseras till 94 %, vilket innebär att målet förväntas att uppnås under 
året. 

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

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD BUDGET ÅRSPROGNOS AVVIKELSE 

Kommunstyrelsen 103 235 tkr 97 035 tkr 6 200 tkr 

VA-verksamheten 0 tkr -1 300 tkr 1 300 tkr 

Kultur- och bildningsnämnden 215 542 tkr 218 442 tkr -2 900 tkr 

Socialnämnden 164 648 tkr 163 448 tkr 1 200 tkr 

Sydnärkes IT-nämnd 0 tkr -500 tkr 500 tkr 

NÄMNDERNAS NETTOKOSTNAD 483 425 tkr 477 125 tkr 6 300 tkr 

3.1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 6 200 tkr. 

Kommunledning + 1 300 tkr 

Prognosen grundar sig i att 800 tkr av utvecklingsmedlen ej nyttjas, medan 
kompetensutvecklingsmedel nyttjas enligt budget. 1 000 tkr av planeringsreserven på 
1 500 tkr är medräknat till fibersatsning, enligt tidigare beslut i år, vilket innebär att 
500 tkr av planeringsreserven lämnas outnyttjat i prognosen. 

Beslut för integrationssatsning om 1 000 tkr är inkluderat i prognosen. Detta ska 
kompenseras av överskott för kapitalkostnader inom teknik- och serviceavdelningen. 

Kommunledningen lämnar överskott på ca 650 tkr avseende lönekostnader och 
250 tkr vad gäller kapitalkostnader. 

Administrativa avdelningen +-0 

Administrativa avdelningen prognostiserar ett resultat i nivå med budget. 

Inom avdelningen finns det verksamheter som redovisar både över- och underskott. 
Information Lekeberg redovisar ett överskott om närmare 600 tkr, vilket beror på 
sänkta telefonikostnader i och med nytt avtal. Det väger upp ökade 
personalkostnader, till följd av kommunikatörstjänst som tidigare delades med SYD-
IT, samt kostnad för dataskyddsombud som är nytt för hösten 2019. 

Ekonomiavdelningen - 300 tkr 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 300 tkr. 
Detta är hänförligt till ökade kostnader för arvoden inom Sydnärkes miljönämnd och 
Sydnärkes byggnadsnämnd om 100 tkr samt ökade kostnader för färdtjänst om 
200 tkr. Ekonomiavdelningen som verksamhet håller budgeterad ram. 

Personalavdelningen + 1 300 tkr 

Personalavdelningen som helhet prognostiserar ett överskott om 1 300 tkr. AMI ingår 
i personalavdelningens budget och utbrutet prognostiserar AMI ett överskott om 
1 180 tkr för 2019. Detta beror dels på att 1,25 tjänster har varit vakanta under 5 
månader, och dessa har inte tillsatts då det varit ett nedåtgående deltagarantal i år. 
Det beror även på att intäkterna varit högre än budget, framför allt har 
anställningsstöd för extratjänster som avsåg aug-dec 2018 bokförts i år. Intäkterna 
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för schablonersättningen från Migrationsverket har även varit högre än budgeterat. 

Personalavdelningens egna verksamheter redovisar ett överskott om 120 tkr. Detta 
förklaras av att överskott finns för fackliga kostnader och beror på att förvaltningarna 
i begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet för fackligt uppdrag. 
Bemanningsenheten beräknas redovisa ett underskott om 50 tkr. Den gemensamma 
löneenheten i Kumla prognostiseras till ett mindre överskott på 20 tkr, p g a en 
återbetalning av överskott från 2018. Även folkhälsoutskottet prognostiseras 
redovisa ett överskott om 30 tkr. 

Teknik- och serviceavdelningen + 3 700 tkr 

Totalt för avdelningen prognostiseras ett överskott om 3 700 tkr. Överskottet beror 
till största del av lägre kapitalkostnader än budgeterat då investeringsprojekt är 
senarelagda, även en del vakanser har funnits inom avdelningen. Enligt tidigare 
beslut i år ska 1 000 tkr av överskottet täcka kostnaden för integrationssatsning, 
kostnaden för detta är medräknat under kommunledningens ansvar. 

Måltidsverksamheten prognostiserar ett överskott på 300 tkr. Detta förklaras av att 
enheten kommer att få in ca 250 tkr mer i intäkter än vad som är budgeterat. Det 
kommer även bli ett överskott på kapitalkostnader om 50 tkr. 

Lokalvårdsenheten prognostiserar ett helårsresultat enligt budgeterad nivå. 

Serviceenheten beräknas redovisa ett överskott om 1 300 tkr vid årets slut. Inom 
vaktmästeriet beräknas ett överskott till 700 tkr, då det funnits vakanser under året. 
Inom park är överskottet beräknat till 600 tkr, och det kan förklaras av ej förbrukade 
kapitalkostnader, d v s senarelagda investeringar. 

När det gäller fordonsförvaltningen prognostiseras det bli ett underskott om 250 tkr. 
Detta till följd av att reparationer/service och drivmedel kommer att bli högre än 
budgeterat. 

Gator och vägar prognostiserar ett överskott med 1 700 tkr vilket enbart beror på att 
kapitalkostnader beräknas bli lägre till följd av att investeringsprojekt ej hinner bli 
klart i år, som t ex anslutningsvägen mellan Lanna och 204 samt projektet Infra södra 
Fjugesta. 

Inom teknisk administration, så beräknas ett överskott om 650 tkr. Detta är främst 
beroende av att personalkostnaderna lämnar ett överskott om 550 tkr, då en av 
chefstjänsterna ej blivit tillsatt under föräldraledighet. Även miljösamordningen 
kommer att lämna ett överskott om ca 100 tkr. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten + 200 tkr 

Näringslivs- och utvecklingsenheten prognostiserar ett överskott om 200 tkr. 
Verksamheterna Sannabadet och turism förväntas bli utfall enligt budget. 
Överskottet avser näringslivsfrämjande åtgärder där kostnader för bl a fibersatsning 
blivit lägre än budgeterat. 

Personalresurser från administrativa avdelningen har gått in och täckt upp en del av 
arbetet då avdelningschefen slutat under året. 
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3.1.1 VA-verksamhet 

VA-verksamheten en prognostiserar ett överskott om 1 300 tkr. 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 1 300 tkr, vilket 
förklaras av att kapitalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat, främst 
gällande investeringsprojektet Örebro vatten. 

3.2 Kultur- och bildningsnämnden 

Vid prognos 3 visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
underskott om 1 719 tkr mot budget. För hela året visar prognosen på ett underskott 
om 2 900 tkr. Orsakerna till det prognostiserade underskottet är flera, bland annat 
ökade kostnader för köp av gymnasieplatser samt köp av förskoleplatser. För hög 
bemanning inom grundskolan har också påverkat resultatet negativt. 

Ett antal åtgärder har genomförts för att minska underskottet, men vi kan inte se att 
det visat något resultat. 

Gemensam verksamhet + 850 tkr 

Den gemensamma verksamheten prognostiseras att göra ett överskott om 850 tkr på 
helåret. Detta beror på ökade intäkter för momsåtersök och barnomsorgsavgifter. 

Förskolan - 1 400 tkr 

Förskolan förväntas göra ett underskott om 1 400 tkr. 

Underskottet beror på ökade kostnader för köp av platser då betydligt fler barn än 
budgeterat valt att gå interkommunal förskola. 

Grundskolan - 1 085 tkr 

Inom grundskolan visar prognosen ett underskott om 1 085 tkr. Förklaringen till det 
är en för hög bemanning mot vad som budgeterats. 

En för hög bemanning mot budget på Tulpanen första halvåret har medfört att ett 
underskott uppstått om 400 tkr. 

Lekebergsskolan 4-6 prognostiserar ett underskott om 1 200 tkr. Detta beror på barn 
med behov av extra stöd inom undervisningen samt extra resurser för elever på 
fritids vilket inte var budgeterat för. 

Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott om 200 tkr. Här ligger en 
återbetalning av statsbidrag för läxhjälp om 250 tkr som betalas i november. 

Mullhyttan och Hidinge prognostiserar båda ett överskott på 400 tkr var. 

Gymnasieskolan - 2 500 tkr 

Gymnasieskolan skolan visar på ett underskott på 2 500 tkr vid helåret. Detta avser 
köp av gymnasieplatser och prognosen utgår från antagningsbeskeden då vi ännu 
inte fått fakturorna från Örebro kommun, så är prognosen osäker. 

Vuxenutbildning + 600 tkr 

Vuxenutbildningen visar på ett överskott på helåret om 600 tkr. Överskottet avser 
bidrag från Migrationsverket inom SFI och SPRI. 

Page 121 of 359



   
 

10 

 

Kultur- och fritidsavdelningen + 450 tkr 

Kultur- och fritidsavdelningen visar på ett överskott om 450 tkr vid helåret. 
Överskottet ligger till största del inom KOMTEK/Naturskolan som bekostats av 
externa projektpengar samt inom sjöbaden som inte haft lika höga kostnader i år 
som 2018. 

  

3.3 Socialnämnden 

Helårsprognosen vid prognostillfälle 3 för Socialnämnden visar ett överskott på 
1 200 tkr. Anledningen är att nämndens planeringsreserv inte använts, årets 
investeringsbudget är till stor del oanvänd och budgeten för arbetskläder lämnar ett 
överskott då ett tätare byte av kläder skjutits på med anledning av ny upphandling. 
Även socialpsykiatrin och sjuksköterskor beräknas ge ett överskott. 

Gemensamt inkl. nämnd + 2 100 tkr  

Under gemensamt finns budget för bland annat nämndens ledamöter, 
förvaltningsledning, LOV (lagen om valfrihet), arbetskläder och 
bostadsanpassningsbidrag. Överskottet här beror främst på att budgeten för 
arbetskläder som utökats i årets budget för ett tätare byte inte hinner förbrukas med 
anledning av en ny upphandling som pågår. Kapitalkostnader för årets 
reinvesteringsbudget förväntas också ge ett överskott då budgeten till stor del är 
oanvänd. Kostnader för trygghetslarm, Nyckelfri hemtjänst och nattfridskameror har 
ökat och beräknas överstiga budgeten i år. Här finns också nämndens 
planeringsreserv som uppgår till 1 600 tkr, den beräknas ge ett överskott med 
1 000 tkr och 600 tkr finns kvar för oförutsedda händelser årets sista två månader. 

LSS vuxna - 100 tkr 

Överskott för gruppbostaden då en tjänst har varit vakant till efter sommaren, man 
har även utifrån verksamheternas behov fördelat om resurser till daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet beräknas ha en budget i balans. Kontaktpersoner har blivit fler 
under året och kostnaderna kommer därmed inte rymmas inom budget. Assistansen 
genererar ett underskott och härleds till justerade anställningsavtal från PAN till AB 
där samtliga anställa har fått retroaktiv betalning för semester och uteblivna 
löneökningar i år för felaktiga avtal som sträcker sig ända tillbaka till år 2015. Statens 
schablonbelopp för assistans täcker därmed inte lönekostnaderna. Detta ses just nu 
över. Kastanjen beräknas ha en budget i balans trots stora utmaningar med 
övertidsersättning från sommaren. 

Socialpsykiatri + 200 tkr  

Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag. 
Vikariebudgeten är för hög i förhållande till verksamhetens behov av vikarier. Statligt 
bidrag för arbete med psykisk ohälsa bidrar till överskottet. 

SÄBO - 400 tkr 

Helårsprognosen totalt för Lindens boende beräknas till -400 tkr. Underskottet beror 
på hög sjukfrånvaro med höga personalkostnader som följd. En överanställning i 
början av året men som är korrigerad i oktober med nytt schema. 
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Oxelgårdens boende beräknas ha en budget i balans. Mindre underskott på 
personalkostnader, extra resurser i verksamheten på grund av ökad vårdtyngd. 
Överskott på intäktssidan, hög beläggning på korttidsplatser som till en viss del väger 
upp underskottet på personalkostnaderna. 

Hemtjänsten - 500 tkr 

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott på -500 tkr. Det beror till största delen på 
att personalkostnaderna är för höga, höga sjuklöner hela året samt en kostsam 
sommar med mycket övertid på grund av sjukskrivningar både bland ordinarie 
personal och vikarier. Även ett mindre underskott på lokalkostnader och för 
reparation av verksamhetens garage. 

HSL och nattenhet -200 tkr  

Sjuksköterskorna ger ett överskott på 460 tkr med anledning av vakanta tjänster. 
Från och med april är två tjänster tillsatta. En föräldraledighet under året ersätts inte. 

Arbetsterapeuterna ger ett överskott på 140 tkr för frånvaro som inte ersätts. 

Nattenheten har ett underskott på - 700 tkr som beror dels på stora problem med 
bemanningen på grund av hög sjukfrånvaro med kostnader för övertid och vikarier 
som följd. Samt tillsättning av extra resurs varje natt på SÄBO från februari till och 
med april. 

Kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial är högre än vad som är budgeterat 
för första halvåret och beräknas ge ett underskott vid årets slut på -100 tkr. 

Individ och familjeomsorg /LSS barn och unga +100 tkr  

IFO beräknas ha ett överskott vid årets slut som främst beror på att kostnaderna för 
missbruksvård för vuxna varit väldigt låg under året. 

Det finns dock underskott inom vissa områden och det är bland annat ekonomiskt 
bistånd som har ökat från föregående år och förväntas dra över budgeten med 
ca 500 tkr. IFO påverkas och kommer framledes att påverkas av de förändringar som 
sker inom Arbetsförmedlingen med bland annat nya krav på personer som har 
etableringsersättning. 

Kostnaderna för ensamkommande barn är högre än vad som utgår i ersättning från 
migrationsverket. Kostnaderna minskas under hösten då flertalet ungdomar blivit 
vuxna och boendeplaceringar har därmed avslutats. Dock kommer det kvarstå ett 
underskott vid årets slut. 

Familjehemsvården beräknas öka något med flera placeringar samt några som blir 
dyrare än tidigare. Det beräknas dock täckas av en pott som avsatts för oförutsedda 
händelser. 

I prognosen är det medräknat en intäkt från migrationsverket som täcker 
kostnaderna för ett personligt assistent ärende till 70 %. 

Kostnader för enhetens personal beräknas ge ett mindre underskott med anledning 
av högre kostnader för sommarvikarier än budgeterat samt lite överlappning av 
personal vid bland annat föräldraledighet. 
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3.4 Sydnärkes IT-nämnd 

Sydnärkes IT-förvaltning prognosticerar ett överskott för helåret om 500 tkr. 
Lönekostnaderna ligger i nivå med de första tio månaderna. Kapitalkostnaderna 
prognostiseras att göra ett överskott då investeringarna inte aktiverats till den 
kostnad vi bedömde i budget. Kostnader för tjänsteinköp beräknas högre än budget 
för att täcka vakanser. Licenser och serviceavtal beräknas högre då det tillkommit 
licenser under året som inte var med i budget. Detta beror till största del på fler antal 
datoranvändare, Beredskap 24/7/365 samt Microsoft revision (True up). 

Page 124 of 359



Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §139

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§139 - Prognosrapport 3 för Lekebergs kommun 2019 (KS 19-
739)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommuns prognosrapport 3 innehåller en beskrivning och sammanfattning över 
det ekonomiska utfallet januari-oktober 2019. Dessutom innehåller den en ekonomisk 
helårsprognos över kommunens ekonomi.

Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 16 793 tkr i och med att det 
budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 31 719 tkr.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 6 300 tkr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns prognosrapport 3 för 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Prognos 3 för Lekebergs kommun 2019 - (81624)
 Prognos 3 för Lekebergs kommun - (KS 19-739-1)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-31 1 (2)

Dnr: KS 19-740

   

Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2020

Ärendebeskrivning
Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. 
Därmed höjdes VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens 
kostnader.
 
Under 2020 beräknas VA-kostnaderna att öka med 925 tkr. Anledningen till 
kostnadsökningen är till största delen ökade kapitalkostnader avseende främst 
investeringen i det sk Örebrovattnet. Dessutom budgeteras med en allmän 
kostnadsökning om 1 %. 

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 
kr/år till 4 510 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas 
oförändrad och förblir 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, 
blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0.

1 Bakgrund
Under 2020 kommer VA-kostnaderna att öka med ca 925 tkr. Kostnaderna ökar bland 
annat genom att kommunen har investerat i att säkra framtida 
dricksvattenförsörjning och vattenkvalité, bland annat genom att ersätta nuvarande 
vattentäkt med dricksvatten från Örebro kommun. Dessutom läggs en budget för 
årliga VA-saneringar om 5 mnkr 2020 och framåt, detta för att möta den restaurering 
som behöver ske i både VA-ledningsnät och pumpstationer. 

2019 höjdes VA-taxans brukningsavgifter enligt följande, den fasta avgiften för den 
minsta mätaren (qn 2,5) med 400 kr/år till 4 400 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med  
1 247 kr/år till 13 721 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) med 2 378 kr/år till 26 160 kr/år. 
Den rörliga avgiften ökades med 1,71 kr/m3 till 43,73 kr/m3 (inkl moms). 

Utöver VA-taxans brukningsavgifter så höjdes även anslutningsavgifterna inför 2019. 
För bostadsfastigheter höjdes den till 45 000 kr för servisavgift, 45 000 kr för 
förbindelsepunktsavgift, 17 500 kr för lägenhetsavgift (lägenhet 1-8), för lägenhet 9- 
uppåt är avgiften reducerad till 10 000 kr. Tomtyteavgiften höjdes till 20 kr per 
kvadratmeter tomtyta. Alla avgifter är inklusive moms.

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 
kr/år till 4 510 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora 
mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas 
oförändrad och förblir 43,73 kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, 
blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 6,0. 
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Tjänsteskrivelse 2019-10-31 2 (2)

Dnr: KS 19-740

Anslutningsavgifterna föreslås vara oförändrade inför 2020.

2 Analys
2.1 Genomsyrande perspektiv
Kostnadsökningen är för normfamiljen (2 vuxna och 2 barn) ca 112 kr/hushåll/år.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Taxeökningen genererar en ökning av intäkterna från taxekollektivet med ca 0,2 
mnkr/år och för ökat antal invånare, så ger även ökad förbrukning en intäktsökning 
med ca 0,7 mnkr/år. Därmed fortsätter taxekollektivet att vara självfinansierat och 
således behöver ingen skattesubvention ges.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

Höja VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt följande: 

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år. 
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. 
Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år. 
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3. 
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för 
en qn 6,0.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock Mats Turesson
T.f Kommundirektör Ekonomichef Teknisk chef
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §140

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§140 - VA-taxa 2020 (KS 19-740)
Ärendebeskrivning

Inför 2018 beslutades att all skattefinansiering skulle tas bort från VA-verksamheten. Därmed 
höjdes VA-taxan, så att VA-taxans intäkter motsvarade VA-verksamhetens kostnader.

Under 2020 beräknas VA-kostnaderna att öka med 925 tkr. Anledningen till 
kostnadsökningen är till största delen ökade kapitalkostnader avseende främst investeringen i 
det sk Örebrovattnet. Dessutom budgeteras med en allmän kostnadsökning om 1 %.

2020 föreslås att den fasta avgiften för mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 
510 kr/år. Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år. Stora mätaren (qn 10,0) 
med 654 kr/år till 26 814 kr/år. Den rörliga avgiften lämnas oförändrad och förblir 43,73 
kr/m3 (inkl moms). Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten 
motsvarande taxan för en qn 6,0.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige höjer VA-taxans brukningsavgifter 2020, inklusive moms, enligt 
följande:

Mindre vattenmätare (qn 2,5) höjs med 110 kr/år till 4 510 kr/år.
Mellanmätaren (qn 6,0) med 343 kr/år till 14 064 kr/år.
Stora mätaren (qn 10,0) med 654 kr/år till 26 814 kr/år.
Den rörliga avgiften är oförändrad 43,73 kr/m3.
Vid nyttjande av två mätare qn 2,5, blir taxan för abonnenten motsvarande taxan för en qn 
6,0.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Höjning av VA-taxa 2020 - (81258)
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Tjänsteskrivelse 2019-11-11 1 (1)

Dnr: KS 19-723

   

Tjänsteskrivelse – Taxor och avgifter om tobak och 
liknande produkter

Ärendebeskrivning
Med det nya kommunala ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för 
sin handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör 
serveringstillstånd som kommunerna haft ansvar för sedan 1996. 

Ärendet har behandlats i Socialnämnden och där föreslås kommunfullmäktige att 
anta bifogat förslaget till taxa och avgifter om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag:
- Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag. 
2. taxan gäller från och med 1 december 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Riktlinje 2 (6)

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

Innehållsförteckning

1. Avgifter.................................................................................................................. 3

1.1 Ansökningsavgifter......................................................................................... 3

1.2 Tillsynsavgifter............................................................................................... 4

1.3 Sammanställning Taxor.................................................................................. 5
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Riktlinje 3 (6)

1. Avgifter

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av en ansökan enligt lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter. Kommunen får också ta ut avgift för sin tillsyn 
enligt samma lag.

Avgifternas storlek beslutas av kommunfullmäktige. 

De nya kraven på kommunerna i och med tillståndsplikten kommer medföra ökade 
kostnader för kommunens tobakshandläggning. Dels vad avser den ökade 
omfattningen av tillsynen enligt nya lagen, dels vad avser den omfattande 
prövningen kommunen ska göra för att utröna sökandens personliga och ekonomiska 
förhållanden och omständigheterna i övrigt i ärendet.   

Nedan finns samlade avgifterna för handläggning och tillsyn enligt riktlinjerna. 
Avgifterna är beräknade efter hur mycket arbetstid som avsätts på varje enskilt 
ärende.

 

Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara kostnaden i 
varje enskilt ärende utan kan beräknas efter schablon. Avgifterna kan variera mellan 
kommunerna i landet beroende på att de faktiska kostnaderna är olika och att också 
ambitionsnivån kan vara olika mellan kommuner. Ambitionsnivån regleras i 
kommunernas riktlinjer och i tillsynsplaner m.m. 

1.1 Ansökningsavgifter

Ansökan om permanent tillstånd

Ansökan för att erhålla ett permanent försäljningstillstånd kräver ett omfattande 
remissförfarande. Polis, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten ska yttra sig i 
ärendet. Remisshandlingar ska skickas ut till dessa myndigheter, bevakas och 
remissyttranden ska bedömas och arbetas in i utredningen/beslutsunderlaget. Det 
tänkta försäljningsstället ska besökas och tid med sökanden ska avsättas. 
Finansieringen av en köpeskilling ska eventuellt  bedömas.  Den totala 
handläggningstiden från diarieföring till meddelande av beslut är ca 2 månader.

Effektiv arbetstid bedöms vara 8-10 tim. 

En motsvarande ansökan för partihandelstillstånd kräver samma förfarande och 
samma arbetsinsats och ska därför belastas med samma avgift. Avgift 7 000 kr.

 

Anmälan om väsentligt ändrade ägarförhållanden
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Anmälan om ändrade uppgifter enligt 5 kap.7 § ska göras utan dröjsmål till 
kommunen. Det kan t.ex. avse en ändring av försäljningsställets storlek eller ändring 
av bolagsman eller styrelse. Avser ändringen bolagsman eller styrelse ska kommunen 
öppna ett tillsynsärende och utreda förändringen i bolaget. En sådan anmälan som 
avser väsentligt ändrade ägarförhållanden eller om ett bolag med tillstånd säljs eller 
en delägare byts ut eller kommer till liknar i många delar en nyansökan och det är 
därför motiverat med en extra avgift. De nya delägarna ska prövas, vandelsprövas 
och finansieringen ska prövas. Avgift 5 000 kr.

Ansökan om tillfälligt tillstånd

Ansökan för tillfälliga tillstånd för detaljhandel kan avse försäljning några dagar under 
t.ex. en mässa eller under en festival. En sådan ansökan som avser en kortare period 
eller under några få dagar kräver oftast endast en remiss till polisen och arbetstiden 
beräknas vara ca en dag. Tillsynsavgift tas inte ut för denna typ av tillstånd. Avgift 2 
000 kr. 

Ansökan om säsongstillstånd

Ansökan för säsongstillstånd kräver en liknande arbetsinsats som en nyansökan men 
inte lika mycket tillsyn. Heller kräver säsongstillstånd inget administrativt arbete 
under övriga året. 

Det är rimligt att en sådan ansökan debiteras med en avgift motsvarande den årliga 
tillsynsavgiften som gäller för ett permanent tillstånd ( 5000 kr) för att inga 
konkurrensfördelar ska följa av ett säsongstillstånd. Tillsynsavgift tas inte ut för 
denna typ av tillstånd. 

Avgift 5 000 kr.

1.2 Tillsynsavgifter

Årlig tillsynsavgift 

Kommunens tillsyn består av flera delar. En administrativ del, inre tillsyn, och en 
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Delar av den information som i olika 
sammanhang ges till tillståndshavare kan betraktas som förebyggande tillsyn. 

Den inre tillsynen består i planering av tillsyn, kontakter med andra myndigheter, 
efterarbete som rapportskrivning och kommunicering, utarbetande av 
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beslutsunderlag och underhåll av register. Det är rimligt att tillståndshavare bidrar till 
denna del av kommunens arbete och inte endast den del som direkt rör 
försäljningsstället i form av den yttre tillsynen.

Den tillsynsavgift som tas ut ska bidra till alla delar i tillsynen. Med beräkningen att 
kommunen gör minst ett tillsynsbesök per år per försäljningsställe samt arbetar med 
förebyggande tillsyn och inre tillsyn ska avgiften per butik och år vara 5 000 kr. 

Extra tillsynsavgift vid återbesök.

Om kommunen upptäcker brister i försäljningsstället vid tillsynen uppmanas 
tillståndshavaren att åtgärda bristerna. Kommunen gör då inom 14 dagar ytterligare 
tillsyn i försäljningsstället för att utröna om bristerna åtgärdats, ett återbesök.

Kvarstår bristerna krävs ytterligare ett återbesök som debiteras med 2 000kr.

Att det extra återbesöket debiteras gynnar efterlevnaden av lagstiftningen samtidigt 
som kommunen kan ta ut en avgift för sina extra kostnader som ett tredje besök 
innebär. Alternativet torde vara att alla tillståndshavare skulle bidra med höjd avgift 
för dessa extra återbesök. 

 

Tillsynsavgift för institutioner

Institutioner(vårdinrättningar, anstalter, företagscafeterior) som inte kräver tillsyn i 
större omfattning besöks på uppkommen anledning varför tillsynsavgiften bestäms 
till 1 500 kr/besök.

Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter

    

Avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare kan kräva flera 
återbesök varför avgiften bör motsvara extra tillsynsavgift vid återbesök. För 
elektroniska cigaretter gäller anmälningsplikt till kommunen. Inget tillstånd krävs för 
att sälja denna typ av produkter till allmänheten. Dock har dessa produkter strängare 
marknadsföringskrav. Avgift 2000 kr .     

1.3 Sammanställning Taxor

Ansöknings- och prövningsavgifter 

Ansökan permanent tillstånd 7 000 kr
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Väsentligt ändrade ägarförhållanden 5 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd 2 000 kr

Ansökan om säsongstillstånd 5 000 kr

Tillsynsavgifter

Årlig tillsynsavgift permanent tillstånd 5 000 kr

Extra tillsynsavgift vid återbesök 2 000 kr

Tillsynsavgift för institutioner 

per besök
1 500 kr

Tillsynsavgift för elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare 2 000 kr
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §141

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§141 - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter (KS 
19-723)
Ärendebeskrivning

Med det nya kommunala ansvaret har kommunen fått möjlighet att ta ut avgifter för sin 
handläggning och sin tillsyn. I förarbetena till lagen (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter görs jämförelsen med reglerna och avgifterna som rör serveringstillstånd som 
kommunerna haft ansvar för sedan 1996.

Ärendet har behandlats i Socialnämnden och där föreslås kommunfullmäktige att anta bifogat 
förslaget till taxa och avgifter om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Socialnämndens förslag.

Beslutsunderlag:
- Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar taxa och avgifter för tobak och liknande produkter enligt bifogat förslag.
2. taxan gäller från och med 1 december 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter. - (80903)
 Taxor och avgifter om tobak och liknande produkter - (KS 19-723-2)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-31 1 (1)

Dnr: KS 19-686

   

Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område

Ärendebeskrivning
Sydnärkes miljönämnd beslutade 23 september 2019 föreslå kommunfullmäktige i 
Askersund, Laxå och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område. Motivet till en ny miljöbalkstaxa är både en samsyn i 
landet för en mer likriktad taxa samt att den ska vara behovsstyrd. Taxeförslaget är 
dessutom uppdaterad med de nyaste prövningskoderna enligt 
miljöprövningsförordningen. I taxeförslaget ingår både Miljöbalkstaxan samt 
taxebilaga 1,2 och 3. 

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Miljöbalkstaxa
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens 
område. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2020.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Miljöbalkens område 

Taxan är meddelad med stöd av 27 kap. 1§ miljöbalken (1998:808), enligt vilken 

kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets kostnader 

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Askersund, Laxå och Lekebergs kommuners kostnader för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljö-

balken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. 

vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, 

verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 

produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.  

 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rätte-

gångskostnader. 

 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt och för 

4. Nämndens uppdragsverksamhet. 

 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 

 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas 

av Sydnärkes miljönämnd.  

 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 

eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 

avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas. 

Timtaxa 

6 § Avgiftsuttag enligt denna taxa sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 

1 (fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 

tilldelats enligt taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift). 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 

och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 920 kronor per hel timme handläggningstid 

(2019).  

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 

handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för: 

 inläsning av ärendet 

 kontakter med parter 

 samråd med experter och myndigheter 

 inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt 

 restid 

 beredning i övrigt i ärendet  

 föredragning och beslut 

Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid.  

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen 

timavgift ut.  

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 

och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa 

antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året 

före avgiftsåret.  

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.  

Avgift för prövning (ansökan om tillstånd, dispens eller undantag) 
 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag enligt taxebilaga 

1 och 2 ska betalas i form av fast avgift eller timavgift.  

Fast avgift räknas fram genom att den handläggningstid som anges i taxebilagan 1 och 2 

multipliceras med timtaxan.   

Timavgift räknas fram genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.  

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.  

11 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 

besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 

avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och en ny besiktning måste 

ske vid ett ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för den tillkommande handläggningstiden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.  

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en 

ansökan som återkallas innan handläggning påbörjats. 
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14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 

är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 

kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för 

kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för 

kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller 

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.  

15 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet 

eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.  

Avgift för anmälan 
 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 

avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 och 2 multipliceras med 

timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1 och 

2.  

 

Om en anmälan omfattar flera verksamheter enligt taxebilaga 1 och 2 ska full avgift betalas 

för den punkt som nedför högsta avgiften med ett tillägg om 50 % av summan av de belopp 

som anges för övriga verksamheter. 

 

Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan 

avser. 

 

Om faktisk handläggningstid överskrider den i taxebilagan 1 och 2 angivna 

handläggningstiden med mer än 30 minuter ska avgift för den faktiska handläggningstiden 

betalas. 

 

Avgift ska betalas även om anmälan återtas. Avgiften tas då ut för faktiskt nedlagd 

handläggningstid.   

 

Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjats men som av någon anledning inte 

fullföljs, t.ex. om begärda handlingar inte kommer in. 

 

17 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 

bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande 

fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader för kungörelser i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 

taxa. 

Avgift för tillsyn 
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19 § Verksamheter med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift. För övriga 

verksamheter tas timavgift ut.  

För miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt 

miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av 

taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 

anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som 

ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast 

årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. För återkommande tillsyn över 

verksamheter och åtgärder utan anmälningsplikt (U) och (UH) och som finns upptagna i 

taxebilaga 2 ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.  

Den årliga avgiftens storlek baseras på den tillsynstid (TF) som nämnden fastställt för 

anläggningen enligt taxebilaga 1 och 2 multiplicerat med aktuell timtaxa.  

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med ett (-i) i 

miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg på 20 timmar multiplicerat med aktuell 

timtaxa. Sådant tillägg tas inte ut om för de industriutsläppsverksamheter som redan tilldelats 

90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

§ 21 För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 

besluta om extra ordinär tillsynsavgift. En extra tillsynsavgift får tas ut om 

verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som 

orsakats av yttre påverkan i större omfattning. Den extra tillsynsavgiften omfattar all den 

faktiskt nedlagda handläggstiden i ärendet multiplicerat med timtaxan. 

22 § Om verksamhetsutövaren har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller fler 

olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 

timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg 

om 25 %. 

 

23 § För tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på 

anmälan (U och UH) och som inte finns upptagna i taxebilaga med fast årlig avgift, ska avgift 

betalas i form av timavgift.  

 

Timavgiften omfattar faktisk handläggningstid multiplicerat med timtaxan. 

 

24 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 

vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller liknande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar verksamhetskoder inom 3 eller flera 

olika verksamhetsgrupper i samma bransch och som har egna rubriker i taxebilaga 2, ska total 

avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 

2 med ett tillägg om 25 %. Om verksamhetskoderna i stället är från olika branscher enligt 

taxebilaga 1 eller taxebilaga 2, ska total avgift betalas för den punkt som medför den högsta 

avgiften med tillägg av 25 % av summan av de belopp som anges för de övriga 

verksamheterna. Med samma bransch avses t.ex. att ett sågverk förutom en såg dessutom ofta 

har ett hyvleri.  
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25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 

från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 

meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts - verksamheten 

har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller 

för handläggning av anmälan, tas timavgift ut.  

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten bedrivs.  

26 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten 

eller vidta åtgärd som föranleder avgiften 1 januari det år som avgiften avser. Tillsyn över 

miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är 

ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 

handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som anges i 

taxebilaga 1. 

 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 

åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 

tillsynsåtgärden. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som 

enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.  

 

29 § För handläggläggning av miljösanktionsavgift debiteras timavgift enligt aktuell timtaxa 

för nedlagd handläggningstid. 

 

För handläggning av upprättande av anmälan till Polismyndighet eller Åklagarmyndighet (26 

kap. 2 § miljöbalken) debiteras timavgift enligt aktuell timtaxa för nedlagd handläggningstid.  

 

Uppdragsverksamhet 

 

30 § För nämndens uppdragsverksamhet tas avgift ut med timavgift enligt aktuell timtaxa. 

 

Nedsättning av avgift 
 

31 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna 

taxa sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 
 

32 § Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Laxå kommun (värdkommun för 

gemensam miljönämnd och förvaltning). Betalning skall ske inom tid som anges i beslutet om 

avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
 

33 § Miljönämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken (1 kap. 2 § och 9 

kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken). 
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34 § Miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det 

överklagas (1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken).  

35 § Miljönämndens beslut om avgift överklagas hos länsstyrelsen (19 kap. 1 § miljöbalken).  

36 § Om ändringar görs i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen 

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får nämnden besluta om 

motsvarande ändring i bilagorna till denna taxa. 

Nämnden får besluta om redaktionella ändringar i bilagorna till denna taxa för att korrigera fel 

eller förbättra läsbarheten. 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 

tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Beskrivning Lagrum Avgiftsnivå

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 

HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd till inrättande av en 

avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 

anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 

till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 

av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av 

värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 

ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 

område med detaljplan eller områdesbestämmelser 

enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 

vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 

olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan  

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 

vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 

taxebilaga 2.

13 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 

inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Taxebilaga 1
Avgiftsnivåerna motsvarar handläggningstid. Avgiften= Avgiftsnivå x Timtaxaxa. Avgiftsnivå 1=2 

timmar, Avgiftsnivå 2=4 timmar, Avgiftsnivå 3=6 timmar, Avgiftsnivå 4=Timtaxa
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Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 

utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning inom ett område med 

detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och 

annan orenlighet inom område med detaljplan eller 

intill sådant område enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 och 42 § § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har 

föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 

hälsa.

40 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd, 9 kap 12 § 

miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 

erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 

blodsmitta.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 

allmänheten, eller som annars används av många 

människor.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 

hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 

förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 

sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Tillsyn

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande 

strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga 

enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är 

kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om 

kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med 

strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om 

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till 

kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 26 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 

taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 1 miljö-

tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4
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Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 

uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 

tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat 

omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 

allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 

badanläggningar, strandbad och andra liknande 

anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 

annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

hygienisk behandling,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 

45 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET

Prövning av ansökan

Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd 

till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och 

denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken, 

19 § förordningen 

(1998:1388) om 

vattenverksamhet,  

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 4
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Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa om 

användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

Tillsyn

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller 

anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att 

förhindra olägenheter för människors hälsa och som 

inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. 

9 kap 10 § 2 st miljö-

balken, 2 kap 31 § p 2 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 29 § p 2 miljötillsyns-

förordningen (2011:13), 26 

kap 10 § miljöbalken

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 

ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Tillsyn

Information innan installation påbörjas eller hantering 

inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 

ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 

(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 

liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 

rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-

verkets föreskrifter om 

skydd mot mark- och 

vattenförorening vid 

hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 § p 5  miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1
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Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 

kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 2 

kap 31 och 32 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 

spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om skydd mot 

mark- och vatten-

förorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och 

spilloljor (NFS 2017:5), 26 

kap 3 § miljöbalken, 2 kap 

31 § p5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 

Tillsyn

Underrättelse och samråd innan installation eller 

konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 

ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthus-gaser, 2 kap 31 

och 32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 

minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 

anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 

läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 

stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 

(2016:1128) om fluorerade 

växthusgaser, 2 kap 31 och 

32 §§ miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 

miljötillsynsför-ordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 

Tillsyn

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 

kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 

517/2014, förordning (EG) 

nr 1005/2009, 

2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4
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Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 

laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 

viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 

nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 

enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 

1005/2009, förordning 

(EG) nr 291/2011, 

2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL

Prövning av ansökan

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 

användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 

växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 

har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 

föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att använda 

växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 

lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 

bete.

2 kap 37 och 39 §§ 

förordningen (2014:425) 

om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Anmälan om yrkesmässig användning av 

växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 

(2014:425) om 

bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 1

Tillsyn

Underrättelse vid olyckor då en större mängd 

växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras

läcka ut.

9 kap 1 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2), 

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4
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Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 

eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 

växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter om spridning 

och viss övrig hantering av 

växtskyddsmedel (NFS 

2015:2),  

2 kap 31 § p 5 och 

2 kap 32 § 1 st p 2b 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) i lydelsen som 

gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER

Prövning av ansökan

Ansökan om undantag från bestämmelserna om 

information och underrättelse i 

4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Underrättelse i samband med spridning av 

biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 

till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

4 kap 2 § 

Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3),  

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 

föreskrifter

om spridning av vissa 

biocidprodukter 

(NFS2015:3), 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

PCB

Prövning av ansökan

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-

produkt i byggnader och anläggningar och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
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Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 

halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 

förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 

(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 2

Tillsyn

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 

omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 

om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken, 

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER

Tillsyn

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 

artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 

i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 

myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 

åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 

1223/2009, 2 kap 34 § 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER

Tillsyn

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 

biotekniska organismer och varor som inte innebär 

utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 

avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 

organismer och varor i andra verksamheter än 

miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 

utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 

primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 

2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 

p 7-9, p 11-14, 

p 16, p 17, p 19  miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 

KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Hushållning med energi samt användning av 

förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 

vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 

för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 2
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I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 

omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 

möjligheterna att 

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i material och 

produkter, 

3. minska de negativa effekterna av avfall, och

4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 

3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 

efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 

26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 

inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 

den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 

område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 

beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 3

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 

natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 3

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 

tillstånd eller dispens avseende natur- eller 

kulturreservat, naturminne, djur- och 

växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 

7 § miljöbalken, 9 §  

förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 3

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 

naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 

8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 

kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 

eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 3

Page 162 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 

bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 4

Tillsyn

Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 

biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 

kommunen har beslutat om, djur- och 

växtskyddsområden som kommunen har meddelat 

föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 

ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 

kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 

länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 

järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-

tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 2

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,

2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och

3. växtodlingen

och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  

2 kap 32 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 

som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 

överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 2

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 

vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 

länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 

som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 

taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13)

Avgiftsnivå 2

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

12 kap 11 § miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns-

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 

markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 

fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 

1 kap 19 och 20 §§ 

miljötillsyns-förordningen 

(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 

st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 8 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att 

utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 

2 kap 8 § miljötillsyns

förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan
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Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och 

hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 

fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 

att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 

miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 

miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 

har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 

miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 

länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 

skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 

som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-

tillsynsförordningen 

(2011:13), 26 kap 3 § 

3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN

Prövning av ansökan

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 

på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 

om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 

kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 

miljöbalken

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 

hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 

hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Handläggning av anmälan

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 

kompostera eller på annat sätt återvinna eller 

bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 

miljöbalken, 45 § 

avfallsförordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 

fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 

behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 

avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 

(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Tillsyn
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Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 

tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 

uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 

kap 19 och 20 §§ samt 2 

kap 8 § miljötillsynsförord-

ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4
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Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 15

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

1.2001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 

timmar.

Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 

jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

1.3001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 

timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING 

AV FISK

5.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

5.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 

BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 

ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

10.11 B 18

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om 

tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 15

 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar, om 

tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om tillståndet 

gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 15

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar om 

tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för täkt av 

torv.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
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10.20 B 18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton 

men högst 200 000 ton.

10.20 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 15 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton 

men högst 50 000 ton.

10.20 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton 

men högst 10 000 ton.

10.20 B 15

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton 

men högst 

5 000 ton.

10.20 B 15

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annan 

täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.6001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 

timmar.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

11.20 B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning i 

vattenområde.

11.20 B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för utvinning 

på land.

11.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 

miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 

miljöbalken.
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13.10 A 227

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser kol.

13.40 A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i  B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

produktion baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

15.10-i  B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

Page 168 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser rökning. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 

stärkelsederivat eller socker. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 

ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

Page 169 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 

13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 

18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 

eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 

18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 

eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 

000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 

18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 

eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 

18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
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15.250 B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 

kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 

läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.270 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning för tillverkning av jäst. 

15.270 B 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 

anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.310 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 

råvaror

15.330-i, 15.350-i 

och 15.370-i
B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 

eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 

produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-i 

och 15.370-i
B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 

eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

anläggning som inte omfattas av 1.

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
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18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 

kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 

kalenderår.

18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 

garvning.

18.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i  B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

produktion som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per 

kalenderår.

20.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1.

20.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

produktion som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

20.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR
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21.10-i A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för 

anläggning för en produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller 

sulfitmassa per kalenderår om verksamheten har blekeri. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 227

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 

produktion av högst 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om 

verksamheten har blekeri. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 

produktion av sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten inte har 

blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

21.10-i A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten avser framställning av halvkemisk massa. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 137

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för annan 

anläggning än de som avses i 1-4 med en produktion av mer än 

200 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A 90

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning som inte omfattas av någon av 1-5. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

framställning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A 47

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 

framställning som inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40 B 47
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 

PRODUKTION

22.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 

RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 

KÄRNBRÄNSLE

23.05 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om mer än 200 

megawatt. 

23.05 A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om mer än 100 

megawatt men högst 200 megawatt.

23.05 A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om mer än 10 megawatt 

men högst 100 megawatt. 

23.05 A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 

anläggning med en total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser överföring till vätskeformigt bränsle. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 

mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 

en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 

mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 

en installerad effekt av mer än 10 megawatt men högst 100 

megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

23.11-i

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser överföring till gasbränsle för en produktion av 

mer än 150 000 kubikmeter gas per kalenderår i anläggning med 

en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

23.20 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.
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23.30-i A 306

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 

24.03-i, 24.04-i, 

24.05-i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-i, 

24.09-i, 24.10-i, 

24.11-i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-i, 

24.15-i, 24.16-i, 

24.17-i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-i, 

24.21-i och 24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 

kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 

24.03-i, 24.04-i, 

24.05-i, 24.06-i, 

24.07-i, 24.08-i, 

24.09-i, 24.10-i, 

24.11-i, 24.12-i, 

24.13-i, 24.14-i, 

24.15-i, 24.16-i, 

24.17-i, 24.18-i, 

24.19-i, 24.20-i, 

24.21-i och 24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 

kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 

för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

verksamheten avser kloralkali med användning av 

amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 

omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 

24.27-i, 24.28-i, 

24.29-i, 24.30-i, 

24.31-i och 24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 

kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 

timmar för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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24.25-i, 24.26-i, 

24.27-i, 24.28-i, 

24.29-i, 24.30-i, 

24.31-i och 24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 

kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 

för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 24.34-i  A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 

34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.33-i och 24.34-i  A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 

34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-i A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 

36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.35-i och 24.36-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 

36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.37 B 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 24.39-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 

39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.38-i och 24.39-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 

39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

24.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

Page 176 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

24.42-i och 24.43-i A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 

43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 

kalenderår.

 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade 

med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 

timmar.

24.42-i och 24.43-i A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 

43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 

anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 

kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 

extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10  B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10  B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

25.20 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för en 

produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i  B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 

mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 

mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 

förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 

eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 

förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 

med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar vid 

förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 

tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 

förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 

avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 

glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 15

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar vid 

förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 

i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips
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26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.120 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 26.140 B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 

(ESR-anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 

000 ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.
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27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, 

(ESR-anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 

avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 

kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per 

kalenderår.

27.25-i  A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i  A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

27.27-i A 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

27.27-i A 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

27.27-i A 15

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

27.27-i A 15

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 

förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med 

utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med 

utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 

process- och sköljvatten. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 15

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med 

utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter 

process- och sköljvatten. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.27-i A 15

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 

annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med 

utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31
A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 

kalenderår.

27.32

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 

en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 

en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 

med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 

med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 

högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår.

27.50 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 

men högst 5 000 ton per kalenderår.
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27.50 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 

kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 

kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 

3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 15

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 

ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 15

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 

ton per kalenderår.

27.50 B 15

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 

1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 15

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar  om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 

1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 

ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 

koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 

koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 

koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 

anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 

koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 

produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-

järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 

produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 

produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 

000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 

produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 

ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.
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27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 

80 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 

20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 

10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 

10 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Page 185 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

27.101-i  B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 

verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 

form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-

järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 

gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-

järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 

gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i  B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 

anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-

järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 

gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår.

27.110 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 

produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 

produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 

kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 

kalenderår.

27.120 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.
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27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 

produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 

kalenderår.

27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 

kalenderår.

27.130 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för en 

produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp 

av process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp 

av process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men 

högst 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om utsläpp 

av process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 

1 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 

än 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 

än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer 

än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.
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28.20 och 28.30 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 

omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår .

28.50 B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 

1 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för varmförzinkning med uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 

kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men 

högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B 15

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per 

kalenderår.

28.50 B 15

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och 

filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per 

kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 

med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår.

28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 

om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 1 000 

kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.
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28.50 B 15

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 

om utsläpp av process- och sköljvatten är större än 100 

kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 15

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 

om utsläpp av process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter 

per kalenderår.

28.50 B 15

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 

tillsynstiden 15 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning 

som inte medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.40-i och 31.50 A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 

tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 

per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 

3,5 ton.

34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon 

men högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt 

per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 

ton.
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34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 

tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 

ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 

högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 

fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 

kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 

ton.

34.40 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 

på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 

på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 

på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 

förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.
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39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 

ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 

ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 

ton men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 

ton men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 

per kalenderår.

39.30 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 

ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 

bränslen

40.05-i och 40.15 B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 40.15 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

gasturbinanläggningar. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

gasturbinanläggningar. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 

anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd 

effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 18

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 

vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för fler 

än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 

högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på 

land.

40.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.10001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 

timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 

DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.2001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 

timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

50.3001 U 3
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 

timmar.

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för hamn 

med mer än 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för hamn 

med mer än 10 anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för hamn 

med upp till 10 anlöp per kalenderår.

63.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmarf ör 

verksamhet som omfattar mer än 100 000 flygrörelser per 

kalenderår.

63.30 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

verksamhet som omfattar mer än 40 000 flygrörelser men högst 

100 000 flygrörelser per kalenderår.
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63.30 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

verksamhet som omfattar mer än 10 000 flygrörelser men högst 

40 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 

personer eller som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 

personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 

personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 

avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 

personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 

2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.1601 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 

timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 

bortskaffande
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90.405-i och 90.406-

i 
B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. 

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 

"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 90.406-

i 
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 90.406-

i 
B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    

66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.410 och 90.420 A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 

000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 

000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B 137

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    

69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i  A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i  A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

90.435-i  A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår.
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90.440 A 137

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 

per kalenderår.

90.450 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.161 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.161 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.281 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.
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90.300-i  B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.300-i  B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.300-i  B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.310 B 15

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.310 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 

90.340 
B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning
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90.180-i och 90.181-

i
A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 

så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 90.181-

i
A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

90.180-i och 90.181-

i
A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 

per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

90.190 och 90.191 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 90.201-

i
A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 90.211-

i
B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 90.211-

i
B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    

12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 90.213-

i 
B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 

ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 

(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 

tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 90.213-

i 
B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    

14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 90.221  B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 

ton per kalenderår.

90.220 och 90.221  B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    

16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
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Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande

90.408-i B 15

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 90.485 A/B 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 

61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 

den planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 90.485 A/B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 

61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 

den planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 90.510 B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    

50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 

underjordsförvar

90.454-i, 90.455 

och 90.457 
A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 

eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 

kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 

markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 

med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 

och 90.457 
A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 

eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 

om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 

25 000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 

och 90.457 
A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 

eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 

den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 

000 ton per kalenderår. För så kallade 

industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 

koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 

och 90.457 
A 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 

eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om 

den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 

kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 

efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
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90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 

ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 

ton per kalenderår.

90.458 B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.458 B 15

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 

verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 

kalenderår. 

90.100 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 

verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 

kalenderår.

90.70 B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för 

verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470 A 71
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 

§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.370 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119  B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119  B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 

ton per kalenderår.

90.119  B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 

tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår.

90.119  B 15

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den 

tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
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90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 

som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 90.383 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    

28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.10  B 15

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för civilt 

skjutfält.

92.10  B 15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar för annat 

skjutfält.

92.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

92.30 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 15
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 

miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 1 H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 1 H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 1 H 6
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 

tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 2 H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 2 H 3 För bubbelpool, badtunnor etc. är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 12 För skolor med mer än 400 elever är tillsynstiden 12 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 6 För skolor med 100-400 elever är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 3 För skolor med mindre än 100 elever är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

45 § FMH, punkt 1 UH 12
För byggnader, med mer än 50 lägenheter och tillhörande 

utrymmen, är tillsynstiden 12 timmar.

45 § FMH, punkt 1 UH 6
För byggnader, med mellan 20 till 50 lägenheter och tillhörande 

utrymmen, är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 1 UH 3
För byggnader, med mellan 5-19 lägenheter och tillhörande 

utrymmen, är tillsynstiden 3 timmar.

Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.
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45 § FMH, punkt 2 UH 3 För vårdboenden är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 2 UH 3
För ej anmälningspliktiga undervisningslokaler, är tillsynstiden 3 

timmar.

45 § FMH, punkt 2 UH Sporadiskt För massörer, kiropraktorer och liknande.

45 § FMH, punkt 2 UH Sporadiskt För övriga vårdlokaler.

Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m.

45 § FMH, punkt 3 UH 3 För ungdomslokaler, är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 3 UH Sporadiskt
För övriga samlingslokaler såsom hembygdsgårdar, kyrkor etc. är 

tillsynstiden sporadiskt.

Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

45 § FMH, punkt 4 UH 3 För hotell är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 4 UH 3

För kursgårdar, pensionat, kursgårdar, stuganläggningar, bed and 

breakfast och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 

tillfällig bostad, är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 4 UH Sporadiskt För övriga tillfälliga boenden är tillsynstiden sporadiskt.

Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt 5 UH 3 För campingar är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 6 För strandbad är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH Sporadiskt För fotbollsplaner är tillsynstiden sporadiskt

45 § FMH, punkt 5 UH 3 För gym är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 5 UH 3 För indrottshallar är tillsynstiden 3 timmar

45 § FMH, punkt 5 UH Sporadiskt
För övriga idrottsanläggningar såsom bowlinghallar, 

ridanläggningar är tillsynstiden sporadiskt.

Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk behandling

45 § FMH, punkt 6 UH 3 För solarier, är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 6 UH 3 För frisersalonger, är tillsynstiden 3 timmar.

45 § FMH, punkt 6 UH 3 För övrig skönhetsbehandling, är tillsynstiden 3 timmar.

Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7 UH Sporadiskt För lokaler för förvaring av djur är tillsynstiden sporadiskt.

Page 202 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-

kod

Prövn.-

nivå
Avgift

FISKODLING OCH 

ÖVERVINTRING AV FISK
5.2001 U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och 

kol
11.3001 U Timavgift

Annan utvinningsindustri 13.7001 U Timavgift

Slakterier 15.3001 U Timavgift

Livsmedel av animaliska 

råvaror
15.5001 U Timavgift

Rökeri 15.8001 U Timavgift

Livsmedel av vegetabiliska 

råvaror
15.10101 U Timavgift

Kvarnprodukter 15.12501 U Timavgift

Livsmedel av kombinerade 

råvaror
15.15101 U Timavgift

Mjölkprodukter 15.18001 U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning 15.31001 U Timavgift

Foder av animaliska och 

vegetabiliska råvaror
15.36001 U Timavgift

TEXTILVAROR 17.3001 U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER 18.3001 U Timavgift

TRÄVAROR 20.9101 U Timavgift

MASSA, PAPPER OCH 

PAPPERSVAROR
214001 U Timavgift

Timavgift (efterskottsbetalning)

UTVINNING, BRYTNING 

OCH BEARBETNING AV 

TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, 

MINERAL, BERG, 

NATURGRUS OCH ANNAT

LIVSMEDEL OCH FODER

Page 203 of 359



Sydnärkes Miljönämnd

FOTOGRAFISK OCH 

GRAFISK PRODUKTION
22.4001 U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning 24.4701 U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR 25.5001 U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 

produkter
26.6001 U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 

och gips
26.12001 U Timavgift

Andra mineraliska produkter 26.18001 U Timavgift

STÅL OCH METALL 27.14001 U Timavgift

METALL- OCH 

PLASTYTBEHANDLING, 

AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING

28.9501 U Timavgift

Motorer, turbiner och 

reaktorer
34.2001 U Timavgift

Motorfordon 34.4001 U Timavgift

Maskinell bearbetning
34.8001 U Timavgift

Gas- och oljeplattformar 35.1001 U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 

ORGANISKA 

LÖSNINGSMEDEL

39.5001 U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 

OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER

39.9001 U Timavgift

Förbränning 40.7001 U Timavgift

Värme- och kylanläggningar 40.12001 U Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING 40.1301 U Timavgift

Hamnar 63.2001 U Timavgift

Flygplatser 63.5001 U Timavgift

LABORATORIER 73.1001 U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 85.2001 U Timavgift

Biologisk behandling 90.17101 U Timavgift

Deponering 90.34101 U Timavgift

GAS- OCH 

VÄTSKEFORMIGA 

BRÄNSLEN, EL, VÄRME 

OCH KYLA 

HAMNAR OCH 

FLYGPLATSER

AVFALL

MINERALISKA PRODUKTER

METALLBEARBETNING
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Förbränning 90.2301 U Timavgift

Lagring som en del av att 

samla in avfall
90.6001 U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 

sortering
90.8001 U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 

OCH 

SPORTANLÄGGNINGAR

92.3001 U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER 93.1001 U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 

VERKSAMHETER
98.01 U Timavgift

Bostäder

Byggnader med mindre än 5 

lägenheter och tillhörande 

utrymmen

45 § FMH, 

punkt 1
UH Timavgift

Undervisning, vård etc.
Massörer, kiropraktorer och 

liknande

45 § FMH, 

punkt 2
UH Timavgift

Undervisning, vård etc. Övriga vårdlokaler
45 § FMH, 

punkt 2
UH Timavgift

Samlingslokaler m.m.
Övriga samlingslokaler såsom 

hembygdsgårdar, kyrkor etc. 

45 § FMH, 

punkt 3
UH Timavgift

Hotell m.m. Övriga tillfälliga boenden 
45 § FMH, 

punkt 4
UH Timavgift

Idrottsanläggningar, camping, 

bad m.m. 
Fotbollsplaner

45 § FMH, 

punkt 5
UH Timavgift

Idrottsanläggningar, camping, 

bad m.m. 

Övriga idrottsanläggningar 

såsom bowlinghallar, 

ridanläggningar

45 § FMH, 

punkt 5
UH Timavgift

Lokaler för förvaring av djur Lokaler för förvaring av djur
45 § FMH, 

punkt 7
UH Timavgift

AVFALL
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §142

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§142 - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
(KS 19-686)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade 23 september 2019 föreslå kommunfullmäktige i 
Askersund, Laxå och Lekeberg besluta att anta förslag till taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. Motivet till en ny miljöbalkstaxa är både en samsyn i landet för en mer 
likriktad taxa samt att den ska vara behovsstyrd. Taxeförslaget är dessutom uppdaterad med 
de nyaste prövningskoderna enligt miljöprövningsförordningen. I taxeförslaget ingår både 
Miljöbalkstaxan samt taxebilaga 1,2 och 3.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom Sydnärkes miljönämnds förslag till taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag:
- Tjänsteskrivelse – Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
- Miljöbalkstaxa
- Taxebilaga 1
- Taxebilaga 2
- Taxebilaga 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar bifogat förslag till taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område.
2. taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område - (80043)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-686-1.1)
 Taxebilaga 1 - (KS 19-686-1.4)
 Taxebilaga 2 - (KS 19-686-1.3)
 Taxebilaga 3 - (KS 19-686-1.2)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-29 1 (1)

Dnr: KS 19-337

   

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2020 med plan för 2021-
2022

Ärendebeskrivning
I budgethandlingen ”MER-plan 2020 med ekonomisk plan 2021-2022” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de 
närmsta åren.  Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2020 
med plan för 2021-2022 tagits fram.

Målen är desamma som 2019 men en del indikatorer har justerats och samtliga 
målvärden har uppdaterats.  

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2022 utifrån 
aktuell bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska 
budgetramar m.m.

2020 års ekonomiska resultat budgeteras till 15 756 000 kr, vilket motsvarar 3 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader 

såväl som intäkter, i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. 
Sådant beslut ska behandlas i nämnd och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i 
investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor 
under 2020.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock Ludvig Wreth
Tf Kommundirektör Ekonomichef Utredare
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MER-plan 2020 med planåren 
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1 Förord
Centerpartiets och Socialdemokraternas budget 2020 samt planåren 2021 och 2022

Lekeberg är en attraktiv kommun som ständigt utvecklas. Vi vill försätta denna 
utveckling med utgångspunkt i kommunens vision Trygghet och nytänkande – 
naturligt nära samt majoritetens politiska plattform. Med denna budget och 
tillhörande mål bevaras det som gör Lekeberg till en attraktiv kommun samtidigt som 
utveckling sker för att möta framtidens utmaningar och behov.

Framtidssatsningar 

Kultur och bildningsnämnden

11 mnkr i volymökning för ökat antal elever och barn i skol- och förskoleverksamhet. 
I Lekeberg får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån sina 
egna förmågor och förutsättningar för att nå uppsatta mål. För att kunna göra 
ytterligare satsning inom nämndens område så tilldelas nämnden utöver 
volymökning även ett extra tillskott på 1 mnkr under 2020. Nämnden tilldelas också 
2,1 mnkr för tillfällig förskola i Fjugesta för att möta det ökade barnantalet. 
Förebyggande arbete utifrån barnets perspektiv är viktigt, därför avsätts 500 tkr 
under 2020 för inrättandet av en familjecentral i Lekeberg.

Socialnämnden

2 mnkr i volymökning för att möta ett ökat antal invånare som är i behov av vård och 
omsorg. Lekebergs kommun erbjuder trygg vård och omsorg som värnar individens 
behov samt syftar till så självständigt liv som möjligt. För att kunna göra ytterligare 
förebyggande insatser inom nämndens område så tilldelas nämnden utöver 
volymökning även ett extra tillskott på 1 mnkr under 2020. För att kunna möta 
nämndens utvecklingsarbete med individens behov och unika situation i centrum 
tilldelas nämnden 230 tkr till korttidsvård.

Kommunstyrelsen

1,2 mnkr i volymökning tilldelas styrelsen. Mycket av styrelsens arbete syftar till 
satsningar inom målområdena, Lekebergs kommun gör det enkelt för sina 
medborgare att bo i kommunen samt erbjuder goda förutsättningar för företagande, 
socialt företagande och företagsetableringar. En viktig förutsättning för att utveckla 
så väl landsbygd som tätort är utbyggnaden av fiber, därför tilldelas 
kommunstyrelsen 400 tkr till detta ändamål. För att kommunen ska kunna ta hand 
om sin skog på ett hållbart sätt så tilldelas 345 tkr till skogsförvaltningen. Barns 
möjlighet till lek är en viktig del i kommunens folkhälsoarbete, därför tilldelas 
kommunstyrelsen 800 tkr till utveckling av lekplatser i kommunen. Satsningen på 
lokal- och upphandlingsfunktion fortsätter 2020 om 900 tkr.

Utveckling 

3 mnkr avsätts för att kommunen ska kunna bedriva utvecklingsprojekt inom alla 
förvaltningar för att hitta nya smarta sätt att arbeta på som leder till effektiviseringar 
och förbättrad service till kommuninvånarna. 1,8 mnkr avsätts för ytterligare 
utveckling i syfte att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Utöver dessa satsningar får nämnderna och styrelsen kompensation för årliga 
ökningar av hyror 1,3 mnkr och löner 6,8 mnkr. Det är också värt att nämna att det 
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2020 inte ligger några generella effektiviseringskrav på nämnderna. Vår budget tar 
också höjd för framtida behov och fortsatt utveckling genom ett budgeterat resultat 
på 3 %. Ett gott resultat bygger långsiktig betalningsförmåga vilket är en förutsättning 
för framtida investeringar.

Planåren 2021-2022

Från 2021 finns medel för drift av en ny om- och tillbyggd skola i Fjugesta samt ett 
tillagningskök för mat till äldre och tillhörandes samlingssal. Fortsatt satsning på 
förskola i Fjugesta samt korttidsplatser inom socialnämndens område. I planåren 
finns också medel för ombyggnation av Hidinge skola för att möta ökat elevantal. 
Planårens budget tar även höjd för framtida investeringar i vår välfärd och därför 
ligger det effektiviseringskrav på 0,5 % årligen från 2021.

Vi är stolta att presentera en budget som på ett ansvarstagande sätt innehåller 
viktiga satsningar för framtiden samtidigt som vi tar ansvar för vår generations 
kostnader.

Centerpartiet och Socialdemokraterna 
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2 Organisation
Fördelning av mandat
Partier Mandat Ledamöter

Centerpartiet C 11 11

Socialdemokraterna S 7 7

Moderaterna M 4 4

Kristdemokraterna KD 2 2

Liberalerna L 1 1

Miljöpartiet MP 1 1

Framtidspartiet Lekeberg FL 2 2

Vänsterpartiet V 1 1

Sverigedemokraterna SD 6 5

SUMMA 35 34

Förvaltningens organisation
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Företag och föreningar
Företag/Förening Ägande (%) Belopp (tkr)

Lekebergs Kommunala 
Holding AB

100 100

Kommuninvest ekonomiska 
förening

0,15 6 743

Kommunassurans Syd 0,55 516

Inera AB 0,34 43

Vätternvatten AB 3,88 927
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3 MER-styrning
Vision - Lekebergs kommun - Trygghet och nytänkande, naturligt nära. 

All kommunens verksamhet ska utgå från visionen och syfta till att uppnå följande 
mål: 

Lekebergs kommuns verksamheter präglas av en närhet och dialog mellan det 
offentliga, invånare, civilsamhälle/föreningsliv och näringsliv. Lekebergs kommun ska 
genomsyras av enkelhet, närhet, trygghet, rättssäkerhet och transparens. I 
kommunen finns ett stort mått av samverkan och delaktighet. Lekebergs kommun är 
en inkluderande kommun som tar tillvara på medborgarnas erfarenhet, kunskap och 
potential. Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. I Lekeberg har vi 
ambitiösa politiska mål och arbetar för en positiv utveckling av verksamheterna i 
kommunen. Målen är realistiska då kommunens organisation präglas av närhet 
mellan förvaltningarna vilket medför goda förutsättningar för en positiv utveckling av 
kommunen.

Attraktiv kommun
Lekebergs kommun växer ansvarsfullt och långsiktigt på ett nytänkande sätt. Vi 
möter framtiden med utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna: social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

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

Det är lätt att komma i kontakt med Lekebergs kommun. Medborgarna får korrekta 
svar och ett gott bemötande. Lekebergs kommun har tydliga kommunikationskanaler 
och en aktiv och levande dialog med medborgarna kring kommunens verksamhet. 
Hela kommunen lever och utvecklas och detta är vägledande vid kommunala 
satsningar.

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt 

Lekebergs kommuns utveckling har sin utgångspunkt i de tre hållbarhetsaspekterna 
social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Lekebergs kommun har ett långsiktigt 
perspektiv i utvecklingsarbetet där konsekvenser utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna bejakas. Lekebergs kommun har en ekonomi i balans och ser 
detta som en förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling som garanterar 
möjlighet till kommande investeringar. Kommunen använder tekniska hjälpmedel i 
välfärden.

Lekebergs kommun arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunen 
har en långsiktig kompetensförsörjningsplan och tar till vara medarbetarnas idéer 
och engagemang.

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan 

Lekebergs kommun arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan. Kommunen 
tillämpar den cirkulära ekonomin vid nyproduktion och utvecklingssatsningar. 
Kommunen arbetar för att minska skadliga ämnen för människor och miljö i 
verksamheterna.
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Barn och unga
I Lekeberg får alla barn och unga utvecklas, kunskapsmässigt och socialt, utifrån 
sina egna förmågor och förutsättningar för att nå uppsatta mål. 

Lekebergs kommuns skol - och förskoleverksamhet ska syfta till att alla barn ska få 
utvecklas kunskapsmässigt och socialt utifrån sin egen förmåga och sina 
förutsättningar för att nå uppsatta mål. Det är viktigt att barn och elever upplever 
skolan som en trygg plats som inspirerar till lärande och kreativitet. Samverkan med 
vårdnadshavare är en förutsättning för barn och ungas utveckling. Kommunen 
främjar ett livslångt lärande. FN:s barnkonvention, barnperspektivet och barnets 
perspektiv ska vara vägledande i verksamheten. Kommunen arbetar aktivt för att 
ingen ska känna sig diskriminerad.

Trygghet
Lekebergs kommun erbjuder trygg vård och omsorg som värnar individens behov 
samt syftar till så självständigt liv som möjligt. 

Lekebergs kommuns vård- och omsorgsverksamhet ska syfta till att medborgarna 
åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett aktivt 
liv. Alla medborgare bemöts med respekt och har tillgång till stöd, god vård och 
omsorg. Lekebergs kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg för alla utifrån 
behov. Vård- och omsorgsbehovet prövas av socialtjänsten. Prövningen ska utgå från 
den enskildes behov och syftar till ett så självständigt liv som möjligt. Kommunens 
vård och omsorg möter upp både kroppsliga och själsliga behov. Kommunen 
samverkar aktivt med civilsamhället/föreningsliv. Lekebergs kommun ser anhöriga 
och andra närstående som en viktig del i boendes/hemvårdstagares liv och arbetar 
för att inkludera och stötta dessa.

Näringsliv
Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat där medborgarna 
inspireras och stimuleras till entreprenörskap och där näringsliv, civilsamhälle och 
offentliga verksamheter arbetar tillsammans. 

Lekebergs kommun erbjuder goda förutsättningar för företagande, sociala företag 
och företagsetableringar. 

I Lekeberg är näringslivet en viktig del i kommunens utveckling. Kommunen är 
möjliggörare men nödvändigtvis inte utförare. Företagare upplever kontakten med 
kommunen som positiv och korrekt. Här främjas entreprenörskap, innovationer och 
nyföretagande redan i tidig ålder och utgör ett naturligt inslag i undervisningen. 
Lekebergs kommun arbetar aktivt med att skapa goda förutsättningar för näringslivet 
att kunna rekrytera den arbetskraft man söker. Jord- och skogsbruk är en bärande 
näring i kommunen som behöver värnas och utvecklas, samtidigt behövs mer 
detaljplanerad mark för boende och näringsliv i kommunen.
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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

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2020
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022

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

57% Öka från 
57%

Öka från 
57%

Öka från 
57%

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%

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

Handläggningstid från 
inkommen ansökan till 
beslut för bygglov, antal 
dagar (median)

36 dagar Minska 
från 36 
dagar

Minska 
från 36 
dagar

Minska 
från 36 
dagar

Värde medarbetar-
undersökningen  - 
Medarbetarengagemang 
(HME Index)

71,13 Öka från 
71,13

Öka från 
71,13

Öka från 
71,13

Sjukfrånvaro 7,42% Minska 
från 7,42%

Minska 
från 7,42%

Minska 
från 7,42%

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Kommunens ekonomiska 
resultat i genomsnitt 
under en treårsperiod

5,7% 2% 2% 2%

Årets investeringar och 
amorteringar finansieras 
av egna medel

100% 100% 100% 100%

Verksamhetens 
nettokostnad ska 
understiga 100 % av 
skatter och bidrag

Ja Ja Ja Ja

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Invånarantalet 8 231 Öka från 
8 231

Öka från 
8 231

Öka från 
8 231

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Ja Ja Ja JaLekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Solceller på kommunala 
byggnader (Installerad 
effekt)

6,7 kW Öka från 
6,7 kW

Öka från 
6,7 kW

Öka från 
6,7 kW
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Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2020
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022

Energianvändning per 
kvadratmeter inom 
kommunala fastigheter

61,86 
kWh/kvm

 Minska 
från 61,86 
kWh/kvm

 Minska 
från 61,86 
kWh/kvm

 Minska 
från 61,86 
kWh/kvm

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

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2020
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022

Elever i åk. 9 som 
uppnått 
kunskapskraven i 
alla ämnen

66% Öka från 
66%

Öka från 
66%

Öka från 
66%

Elever i åk. 9 som är 
behöriga till ett 
yrkesprogram

80% Öka från 
80%

Öka från 
80%

Öka från 
80%

Gymnasieelever 
som uppnått 
grundläggande 
behörighet till 
universitet och 
högskola inom 3 år

41,1% Öka från 
41,1%

Öka från 
41,1%

Öka från 
41,1%

I Lekeberg får alla barn 
och unga utvecklas, 
kunskapsmässigt och 
socialt, utifrån sina 
egna förmågor och 
förutsättningar för att 
nå uppsatta mål

Ungdomar som 
studerar på 
högskola/universite
t 3 år efter fullföljd 
gymnasieutbildning

23% Öka från 
23%

Öka från 
23%

Öka från 
23%
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3.3 Trygghet - I Lekeberg kan medborgarna åldras i trygghet, 
med bibehållet oberoende och med möjligheten att leva ett 
aktivt liv. Alla medborgare ska bemötas med respekt och ha 
tillgång till stöd, god vård och omsorg

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2020
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022

Andel brukare 
som är 
ganska/mycket 
nöjda med sin 
hemtjänst

91% Öka från 
91%

Öka från 
91%

Öka från 
91%

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

83% Öka från 
83%

Öka från 
83%

Öka från 
83%

Lekebergs kommun 
erbjuder trygg vård 
och omsorg som 
värnar individens 
behov samt syftar till 
ett så självständigt liv 
som möjligt

Väntetid för 
beslut om 
försörjningsstöd 
i dagar

8 dagar Bibehålla 
eller 

minska 
från 8

Bibehålla 
eller 

minska 
från 8

Bibehålla 
eller 

minska 
från 8

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

Kommunfullmäktiges 
mål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2020
Målvärde 

2021
Målvärde 

2022

Företagens 
bedömning av 
kommunens service 
(NKI)

80 Bibehåll 
80

Bibehåll 
80

Bibehåll 
80

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, sociala 
företag och 
företagsetableringar Ranking av 

kommunens 
företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

21 Bibehåll 
21

Bibehåll 
21

Bibehåll 
21
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4 Direktiv för de kommunägda bolagen 2020

4.1 Lekebergs Kommunala Holding AB
Ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet, som övergripande anges i bolagsordningen, är 
att söka optimera kommunens bolagsverksamhet såväl ur verksamhetssynpunkt som 
ur ekonomiskt perspektiv genom samordning såväl mellan bolagen som mellan dessa 
och kommunen i enlighet med de direktiv som utfärdas. Inom ramen för dessa 
direktiv ska bolagets riktmärke utgöra kommunens vision ”Trygghet och nytänkande -
naturligt nära”, av vilket följer hänsyn till miljö- och samhällelig nytta på 
affärsmässiga grunder.

Bolaget ska vidare, på affärsmässiga grunder, aktivt medverka i samhällsutvecklingen 
och bidra till utveckling av kommunal service och attraktivt boende.

Bolaget är moderbolag i den aktiebolagsrättsliga koncern som kommunen vid varje 
tillfälle fattar beslut om. Vid dessa ägardirektivs antagande utgörs dotterbolagen av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) och Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) vilka 
båda är helägda av bolaget.

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att 
genom sitt ägande av dotterbolag förvalta dessa enligt de ägardirektiv som utfärdas 
av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Bolaget får inte i egen verksamhet eller genom sitt avgörande inflytande i 
dotterbolagen driva eller medge drivande av verksamhet eller vidtagandet av åtgärd 
som inte är förenlig med kommunal kompetens.

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen bolagets styrelse. 
Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. Som moderbolag ska bolaget också hålla sig 
fortlöpande informerad om utvecklingen i dotterbolagen.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala 
ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagens tjänster utan att detta 
går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att 
optimera effektiviteten i sin verksamhet i sin och dotterbolagens verksamhet, om 
detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för 
bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser 
båda dessa intressen, varvid kommunstyrelsens uppdrag att samordna 
bolagskoncernens verksamhet med kommunens ska respekteras.

De affärsmässiga riskerna ska minimeras och affärsmässigheten ska kombineras med 
en tydlig samhällsnytta.

Det ankommer på moderbolaget att tillse att lokaliseringsprincipen tillämpas.
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Underställningsplikt kommunfullmäktige

Hur kommunens ägarstyrningsfunktion är fördelad mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen framgår av reglementet för kommunstyrelsen.

Uppkommer inom bolagskoncernen fråga av det slag som ankommer på fullmäktige 
att ta ställning till, eller annan fråga som ur kommunens perspektiv kan vara av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, ska den underställas fullmäktige. 
Detta behöver inte ske om kommunstyrelsen för frågan till fullmäktige.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska 
underställas fullmäktige, ska samråd ske med kommunstyrelsen.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges yttersta ansvar för ägarstyrning och den 
ägarstyrning som kommunstyrelsen ålagts enligt sitt reglemente, har bolaget följande 
uppgifter inom ramen för vad som angivits angående bolagets ändamål.

Optimera samordningen mellan dotterbolagen och i förekommande fall 
samordningen mellan dessa och moderbolaget:

a) Optimera samordningen mellan bolagskoncernen och kommunen.

b) Tillse att informationen från dotterbolagen till moderbolaget är fullödig och 
fortlöpande.

c) Tillhandahålla kommunen information rörande bolagskoncernens förhållanden i de 
avseenden och på det sätt kommunstyrelsen begär.

d) Till kommunstyrelsen föreslå vidtagandet av åtgärder inom bolagskoncernen som 
är av det slag att bolaget inte självt kan genomföra dem.

e) Låta sig representeras vid de sammankomster kommunstyrelsen enligt sitt 
reglemente har att ombesörja.

Inom ramen för vad som beskrivits ovan äger moderbolaget utfärda bindande 
ägardirektiv för dotterbolagen.

Ekonomi

Bolaget ska eftersträva följande verksamhets- och ekonomiska mål för 
bolagskoncernen.

Bolagets övergripande mål ska harmonisera med kommunfullmäktiges övergripande 
antagna mål.

Bolagets verksamhet ska harmoniera med kommunens antagna miljömålsplan.

Eftersom bolagets syfte är att enbart ha en samordningsfunktion, så utgår inget 
avkastnings- eller utdelningskrav.

4.2 LekebergsBostäder AB
Ändamål

Ändamålet med LekebergsBostäder ABs verksamhet, som anges i bolagsordningen, är 
att med beaktande av affärsmässiga principer samt tillämpliga kommunalrättsliga 
principer främja bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun. Inom ramen för detta 
ändamål ska bolagets riktmärke utgöra kommunens vision ”Trygghet och nytänkande 
- naturligt nära”, av vilket följer hänsyn till miljö- och samhällelig nytta på 
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affärsmässiga principer. Bolaget ska också anpassa sin verksamhet till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och följa kommunens miljömålsplan. Bolaget 
ska vidare, på affärsmässiga principer, aktivt medverka i samhällsutvecklingen.

Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att 
inom Lekebergs kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Samt även med lokaler i de fall 
lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal 
verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga 
verksamheten.

Bolaget får inte i sin verksamhet driva eller medge drivande av verksamhet eller 
vidtagandet av åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer, vilket innebär att det, inom ramen 
för ägardirektiven, ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget, givet de 
begränsningar som ligger i att vara en långsiktig och seriös fastighetsägare. De 
affärsmässiga riskerna ska minimeras och affärsmässigheten ska kombineras med en 
tydlig samhällsnytta.

Affärsmässiga principer innebär vidare att ägaren inte ger några särskilda fördelar 
som kan gynna bolaget i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan 
ägaren och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna hållas åtskilda. Bolaget 
ska, utan att åsidosätta affärsmässiga principer, ta sociala och miljömässiga hänsyn.

Det ankommer på bolaget att tillse att lokaliseringsprincipen tillämpas.

Bolaget ska söka samverkan i drift- och skötselfrågor med kommunkoncernens 
fastighetsorganisationer.

Bolaget ska följa upp och avrapportera sin verksamhet enligt kommunens 
bolagspolicy.

Underställningsplikt kommunfullmäktige

Hur kommunens ägarstyrningsfunktion är fördelad mellan kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen framgår av reglementet för kommunstyrelsen.

Uppkommer inom bolaget fråga av det slag som kan ankomma på 
kommunfullmäktige att ta ställning till, ska ärendet hänskjutas till holdingbolaget, 
som beslutar om saken ska underställas fullmäktige eller inte.

Mot bakgrund av holdingbolagets samlade ansvar att hålla kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen underrättade om bolagskoncernens förhållanden, har bolaget att 
fortlöpande lämna information till holdingbolaget i de avseenden och på det sätt som 
holdingbolaget begär. Därvid ska bolaget:

a) Tillse att informationen från bolagen till holdingbolaget är fullödig och 
fortlöpande.

b) Föreslå vidtagandet av åtgärder inom bolagskoncernen som är av det slag att 
bolaget inte självt kan genomföra dem.

Ekonomi

Borgensavgiften fastställs till 0,3 procent av utnyttjad kredit.
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Verksamheten ska nå en årlig direktavkastning som inte understiger 3 procent per år 
eller minst bolagets snittlåneränta för räkenskapsåret om denna överstiger 3 
procent. Med direktavkastning förstås en avkastning som beräknas på driftsnetto 
före avskrivningar dividerat med genomsnittet på fastigheternas bokförda värden 
under räkenskapsåret.

Kommunen har inget krav på utdelning.

4.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB
Ändamål 

Ändamålet med Lekebergs Kommunfastigheter ABs verksamhet, som anges i 
bolagsordningen, är att med beaktande av kommunal självkostnad samt tillämpliga 
kommunalrättsliga principer främja lokalförsörjningen i Lekebergs kommun. 
Verksamheten ska vara självfinansierad. Inom ramen för detta ändamål ska bolagets 
riktmärke utgöra kommunens vision ”Trygghet och nytänkande - naturligt nära”, av 
vilket följer hänsyn till miljö- och samhällelig nytta. Bolaget ska också anpassa sin 
verksamhet till kommunfullmäktiges övergripande mål och följa kommunens 
miljömålsplan. Bolaget ska vidare aktivt medverka i samhällsutvecklingen och bidra 
till utveckling av den kommunala servicen.

Verksamhet 

Föremålet för bolagets verksamhet, som till sin art anges i bolagsordningen, är att 
inom Lekebergs kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter med lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget får inte i sin verksamhet driva eller medge drivande av verksamhet eller 
vidtagandet av åtgärd som inte är förenlig med kommunal kompetens.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det 
kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som 
framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma 
effektivitetsvinster till gagn för de kommunala verksamheter som utnyttjar bolagens 
tjänster, utan att detta går ut över bolagskoncernen eller den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin 
verksamhet, om detta medför nackdelar för helheten som överväger fördelarna för 
bolaget.

De affärsmässiga riskerna ska minimeras och affärsmässigheten ska kombineras med 
en tydlig samhällsnytta.

Det ankommer på bolaget att tillse att lokaliseringsprincipen tillämpas.

Bolaget ska söka samverkan i drift-och skötselfrågor med kommunkoncernens 
fastighetsorganisationer.

Bolaget ska följa upp och avrapportera sin verksamhet enligt kommunens 
bolagspolicy.

Underställningsplikt kommunfullmäktige 

Hur kommunens ägarstyrningsfunktion är fördelad mellan kommunfullmäktige och 
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kommunstyrelsen framgår av reglementet för kommunstyrelsen.

Uppkommer inom bolaget fråga av det slag som kan ankomma på 
kommunfullmäktige att ta ställning till, ska ärendet hänskjutas till holdingbolaget, 
som beslutar om saken ska underställas fullmäktige eller inte.

Mot bakgrund av holdingbolagets samlade ansvar att hålla kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen underrättade om bolagskoncernens förhållanden, har bolaget att 
fortlöpande lämna information till holdingbolaget i de avseenden och på det sätt som 
holdingbolaget begär. Därvid ska bolaget:

a) Tillse att informationen från bolagen till holdingbolaget är fullödig och 
fortlöpande.

b) Föreslå vidtagandet av åtgärder inom bolagskoncernen som är av det slag att 
bolaget inte självt kan genomföra dem.

Ekonomi 

Kommunen har inget avkastnings- eller utdelningskrav.
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5 Lekebergs kommuns ekonomi 
I kommunallagen kapitel 11 § 12 regleras balanskravet. Det innebär att kommuner 
och landsting ska ha en ekonomi i balans, vilket innebär att varje års intäkter ska 
överstiga dess kostnader. Skulle kommunen redovisa ett negativt resultat ska det 
egna kapitalet återställas inom en treårsperiod d v s motsvarande överskott 
redovisas senast år tre efter räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att 
hushålla över tiden. Det vill säga att väga ekonomi och verksamhet på kort sikt mot 
verksamhetens behov och ekonomi på längre sikt. God ekonomisk hushållning 
innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att 
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer och rutiner.

Balanskravet är ett minimikrav och ska ses som ett led i att uppnå god ekonomisk 
hushållning. För att nå och behålla en god ekonomi, och därmed handlingsfrihet, 
krävs långsiktighet i den ekonomiska planeringen. Ett steg i den riktningen är att 
uppnå kommunens finansiella mål och de är följande:

 Resultatet ska i snitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till två 
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och 
bidrag).

 Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

 Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och 
bidrag.

5.1 Ekonomisk uppföljning
Månatlig ekonomisk uppföljning görs av ekonomiavdelningen till respektive nämnd 
och styrelse. Finansiell uppföljning redovisas direkt till kommunfullmäktige rörande 
investeringar, likviditet och upplåning samt amorteringar vid behov.

Kommunövergripande uppföljningar/prognoser av ekonomi redovisas till 
kommunfullmäktige, förutom den utökade ekonomiska uppföljningen t.o.m. oktober 
som redovisas till kommunstyrelsen.

 Prognos 1 avser januari t.o.m. april månad.
 Delårsrapport tillika prognos 2 avser redovisningen per den 31 juli, inklusive 

koncernredovisning.
 Utökad ekonomisk uppföljning (prognos 3) bygger på redovisningen t.o.m. 

oktober månad, men inkluderar inte måluppfyllnad.
 Årsredovisning avser årets resultat och verksamhetsberättelse per den 31 

december, inklusive koncernredovisning.

Förvaltningscheferna ansvarar för ekonomi- och måluppföljningen. 
Ekonomiavdelningen tillsammans med förvaltningarna svarar för det ekonomiska 
underlaget.
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5.2 Investeringar
Kommunfullmäktige beslutar för respektive nämnd/styrelse driftbudgetramen och 
utifrån den ramen kan nämnden/styrelsen besluta om investeringar i samband med 
antagande av internbudgeten. Driftbudgetanslaget ska finansiera kapitalkostnaden 
för den tänkta investeringen. Minskade kapitalkostnader ska användas till 
reinvesteringsutrymme och får inte finansiera övrig verksamhet.

5.3 Finansiering
Kommunstyrelsen ansvarar för finansiering av kommunens verksamhet d v s 
upplåning, likviditet mm. Avtal om leasing får endast beslutas av kommunstyrelsen. 
För de medel som tas i anspråk för investeringar ska nämnderna betala en intern 
ränta om 1,5 % för 2020 i enlighet med Sveriges kommuner och landstings 
rekommendationer som bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader. 
Räntan beräknas på anläggningstillgångens bokförda värde. Nämnderna påförs också 
en kostnad för avskrivningar av anläggningstillgångar som ska spegla den 
värdeminskning som p.g.a. förslitning sker av tillgångarna.

5.4 Avgiftsfinansiering
Kommunens kostnader för vatten- och avloppsverksamheten ska om möjligt täckas 
av avgifter från abonnenterna. Från och med budget 2018 är VA-verksamheten helt 
taxefinansierad. Inte sedan 2009 har Lekebergs kommun haft full taxefinansiering 
och innan dess endast åren 1996 och 1997. Taxehöjning har skett de senaste åren för 
att täcka de stora investeringar som krävs både i VA-nätet men också för det sk 
Örebrovattnet. Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt ”Lagen om 
allmänna vattentjänster”.

När det gäller avfallsverksamheten, så har den fr.o.m. 2015 lagts över i Sydnärkes 
kommunalförbund. Avfallsverksamheten ska i sin helhet täckas genom avgifter från 
abonnenterna.

5.5 Tidplaner för ekonomiadministration
För att kunna genomföra ekonomiska uppföljningar/prognoser, bokslutsarbetet och 
budgetprocessen så bra som möjligt under året kommer tidplaner och riktlinjer att 
upprättas. Kommunstyrelsen beslutar om övergripande tidplaner via MER-planen och 
ekonomiavdelningen fastställer detaljerade instruktioner och tidplaner.
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6 Budget 2020 samt ekonomisk plan 2021-2022
Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos, cirkulär 19:40 daterat den 1 
oktober 2019 är grunden till kommunens budget 2020 och ekonomiska planen för 
2021-2022.

RESULTATRÄKNING BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

Verksamhetens nettokostnad -486 755 tkr -507 531 tkr -526 886 tkr

Avskrivningar -22 838 tkr -19 703 tkr -17 383 tkr

VERKSAMHETENS NETTO -509 593 tkr -527 234 tkr -544 269 tkr

Skatter och bidrag 525 149 tkr 537 722 tkr 555 157 tkr

Finansnetto 200 tkr 200 tkr 200 tkr

RESULTAT FÖRE EXTRA ORDINÄRA POSTER 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

Extraordinära intäkter/kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr

ÅRETS RESULTAT 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

Årets resultat i % av skatter och bidrag 3,00 % 2,00 % 2,00 %

Med den föreslagna tilldelningen av budgetramar, så uppnås alla finansiella mål 
2020-2022. Detta givetvis med förutsättningen att alla nämnder håller sina 
budgetramar. Resultatmålet är att ha ett resultat motsvarande 3 % av skatter och 
bidrag 2020 samt 2 % 2021-2022.

6.1 Verksamhetens nettokostnad
Verksamhetens budgeterade nettokostnad för 2020 är 14,2 procent högre än 2019 
års budget vid ett budgeterat resultat om 15 756 tkr. I planårens resultat ingår 
förväntade skatteintäkter, beräknad kapitalkostnad och avskrivning för kända 
investeringar, förväntad pensionsutbetalning och beräkningen utgår från 
budgetramarna 2019. Arbetsgivaravgiften ingår i beräkningsunderlaget med 40,15 
procent. I verksamhetens nettokostnader ingår, förutom nämndernas driftkostnader, 
pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt.

6.2 Avskrivningar
För 2020 beräknas avskrivningarna på kommunens anläggningar uppgå till 22,8 mnkr 
och grundas på kända investeringar till och med 2019. Avskrivningar sker på 
anskaffningsvärdet av en anläggningstillgång och påbörjas halvårsvis efter det att 
investeringen slutförts.

6.3 Skatter och bidrag
Skattesatsen för allmän kommunalskatt uppgår i beräkningen till 22,43 procent per 
skattekrona. Enligt SKL skatteprognosberäkning kommer kommunen att erhålla 525,1 
mnkr i skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämningen (skatter och bidrag), 
vilket motsvarar en ökning med 89 mnkr gentemot 2019 års budgeterade 
skatteintäkter.
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6.4 Finansnetto
Under finansnettot budgeteras kommunens ränteintäkter och räntekostnader. I 
ränteintäkterna ingår bland annat avkastning på kommunens bankmedel och 
räntekostnaderna är främst för pensionsskulden samt borgensavgiften från LEBO.

6.5 Årets resultat
Ett av kommunens finansiella mål är att årsresultatet ska motsvara i snitt två procent 
av de skatter och bidrag som kommunen erhåller under en tre års period, vilket också 
budgeteras inför 2020-2022. I budget för 2020 avsätts tre procent i resultatkrav och 
detta för att möta de kommande stora investeringar, bl a skola i Fjugesta m fl.

Anslaget för kommunstyrelsens planeringsreserv är beräknat till 1,5 mnkr.

Dessutom finns utvecklingsmedel om 3 mnkr anslaget för 2020, vilka är till för 
välfärdsteknologi, utredningar och kompetensutveckling. Det görs också en satsning 
för hela kommunen gällande "Attraktiv arbetsgivare" om 1,8 mnkr för 2020. Båda är 
en satsning under 2020 och kommer inte att vara kvar framöver.

 

6.6 Balansräkning
Balansräkningen visar på kommunens tillgångar och skulder vid ett givet tillfälle. 
Budget och planårens kolumner bygger främst på ett förväntat resultat som 
redovisas i resultaträkningen.

BALANSRÄKNING BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

TILLGÅNGAR 387 056 tkr 398 139 tkr 409 630 tkr

Mark och byggnader 125 506 tkr 127 478 tkr 129 326 tkr

Maskiner och inventarier 31 651 tkr 32 148 tkr 32 614 tkr

Finansiella anläggningstillgångar 20 799 tkr 20 799 tkr 20 799 tkr

Anläggningstillgångar 177 956 tkr 180 425 tkr 182 739 tkr

Förråd 4 315 tkr 4 315 tkr 4 315 tkr

Fordringar 78 977 tkr 76 903 tkr 74 992 tkr

Kassa och bank 125 808 tkr 136 496 tkr 147 584 tkr

Omsättningstillgångar 209 100 tkr 217 714 tkr 226 891 tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNING, 
SKULD

387 056 tkr 398 139 tkr 409 630 tkr

Eget kapital 294 988 tkr 305 676 tkr 316 764 tkr

därav årets resultat 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

Avsättningar 19 766 tkr 20 161 tkr 20 564 tkr

Kortfristiga skulder 72 302 tkr 72 302 tkr 72 302 tkr
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6.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar kommunens förväntade likviditetsförändring. Det är viktigt 
med tillgång till likvida medel för att bland annat kunna betala ut löner vid 
månadsskiftet. Löneutbetalningarna motsvarar ca 15 mnkr per månad.

KASSAFLÖDESANALYS BUDGET 
2020 PLAN 2021 PLAN 2022

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Avskrivningar 22 838 tkr 19 703 tkr 17 383 tkr

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital

38 594 tkr 30 391 tkr 28 471 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av kortfristiga fordringar 2 153 tkr 2 074 tkr 1 911 tkr

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 121 tkr 0 tkr 0 tkr

Ökning(+) /minskning(-) av kortfristiga skulder 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

40 868 tkr 32 465 tkr 30 382 tkr

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar -25 112 tkr -21 777 tkr -19 294 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Ökning(-) /minskning(+) av långfristiga fordringar 0 tkr 0 tkr 0 tkr

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHET

15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr

Likvida medel vid årets början 110 052 tkr 125 808 tkr 136 496 tkr

Likvida medel vid årets slut 125 808 tkr 136 496 tkr 147 584 tkr
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7 Finansiella nyckeltal
 

FINANSIELLA NYCKELTAL BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

Verksamhetens andel av skatteintäkter 92,7% 94,4% 94,9%

Resultat före extraord poster/verksamhetens 
nettokostnader

3,0% 2,0% 2,0%

Soliditet 76,2% 76,8% 77,3%

Soliditet inklusive hela pensionsskulden 41,4% 42,1% 42,8%

Kassalikviditet 283,3% 295,2% 307,9%

Finansiella nettotillgångar / verksamhetens kostnader 25,1% 25,7% 26,3%

 

7.1 Verksamhetens andel av skatteintäkter
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk 
hushållning är att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett mått på 
denna balans är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader 
inklusive finansnetto relateras till kommunens skatteintäkter. Redovisas en 
nettokostnadsandel under 100 procent, har kommunen en positiv balans mellan 
löpande kostnader och intäkter. Når kommunen en nettokostnadsandel på 98 
procent eller lägre över en längre tidsperiod brukar detta betraktas som god 
ekonomisk hushållning.

7.2 Resultat före extraordinära poster
Ett annat mått på balansen mellan de löpande intäkterna och kostnaderna är resultat 
före extraordinära poster. Detta resultat innehåller alla kommunens löpande 
kostnader och intäkter och bör i förhållande till verksamhetens kostnader ligga runt 
minst två procent över en längre tidsperiod. Detta för att kommunen ska kunna 
behålla sin kort- och långsiktiga handlingsberedskap. I både budgetåret 2020 ligger 
resultatet på tre procent, för planåren 2021-2022 ligger resultatet på 2 %, vilket 
borgar för en god framtida ekonomi.

7.3 Soliditet inklusive hela pensionsskulden
Soliditet (eget kapital i förhållande till totala tillgångar) beskriver hur kommunens 
långsiktiga betalningsförmåga utvecklas. Ju högre soliditet desto större finansiellt 
handlingsutrymme har kommunen. Soliditeten inklusive hela pensionsskulden 
budgeteras till 41,4 % år 2020 för att vid utgången av år 2022 vara 42,8 %. En 
soliditetsnivå omkring 35 % är att betecknas som god.

7.4 Kassalikviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga handlingsberedskap. En 
oförändrad eller ökande kassalikviditet i kombination med en oförändrad eller 
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förbättrad soliditet är ett tecken på att kommunens totala finansiella 
handlingsutrymme har stärkts. Måttet räknas fram genom att likvida medel och 
kortfristiga fordringar divideras med kortfristiga skulder. För 2020 budgeteras en 
kassalikviditet på 283,3 %, för att vid utgången av planåret 2022 vara 307,9 %.

En kassalikviditet om 100 % eller mer innebär att kortfristiga skulder kan betalas 
direkt. Detta förutsätter dock att omsättningstillgångarna kan användas direkt. En 
kassalikviditet under 100 %, där lager eller pågående arbeten inte kan användas 
direkt, betyder att företaget kan behöva göra sig av med långsiktiga tillgångar som 
byggnader eller utrustning, eller behöva ta lån för att betala sina kortfristiga skulder.

En tumregel är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 %.

7.5 Finansiella nettotillgångar
Omfattar alla finansiella tillgångar och skulder i balansräkningen som kommunen 
beräknas omsätta på tio års sikt (omsättningstillgångar + långfristiga fordringar 
+ långfristiga placeringar – kortfristiga och långfristiga skulder). Måttet divideras med 
verksamhetens kostnader för att jämförelser ska kunna ske mellan de analyserade 
kommunerna. Måttet speglar en tidsrymd som ligger någonstans mellan 
likviditetsmåtten och soliditeten. Man skulle kunna uttrycka det som ”medellång 
betalningsberedskap”. För 2020 budgeteras 25,1 %, för att vid utgången av planåret 
2022 uppgå till 26,3 %
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8 Utdebitering i Lekebergs kommun
Lekebergs kommuns skattesats under de senaste fem åren samt årets förslag på 
skattesats 2020.

Skattesats Belopp

År 2015 21,43 kr

År 2016 21,43 kr

År 2017 22,43 kr

År 2018 22,43 kr

År 2019 22,43 kr

År 2020 preliminär 22,43 kr
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9 Driftbudget

9.1 Finansieringsförutsättningar
 

FINANSIERINGS 
FÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

Befolkningsprognos 1 nov året 
före budgetåret

8 169 inv 8 269 inv 8 369 inv

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 088 tkr 2 088 tkr 2 088 tkr

Statsbidrag kvalitetssäkring 491 tkr 491 tkr 491 tkr

Allmän kommunalskatt 383 227 tkr 396 198 tkr 413 295 tkr

Inkomstutjämning 89 099 tkr 92 034 tkr 96 009 tkr

Kostnadsutjämning 13 512 tkr 13 677 tkr 13 842 tkr

Införandebidrag 
kostnadsutjämningen

6 854 tkr 3 332 tkr 736 tkr

Regleringsbidrag/avgift 8 479 tkr 9 939 tkr 8 603 tkr

LSS-utjämning 4 419 tkr 4 474 tkr 4 528 tkr

Kommunal fastighetsavgift 17 996 tkr 18 068 tkr 18 144 tkr

Välfärdsmiljarderna 
(integrationsvariabler)

1 563 tkr 0 tkr 0 tkr

Ränta KI 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Borgensavgift 500 tkr 500 tkr 500 tkr

Kapitalkostnader 25 500 tkr 22 172 tkr 19 697 tkr

SUMMA INTÄKTER 554 228 tkr 563 473 tkr 578 433 tkr

Pensionsutbetalning KPA -8 504 tkr -8 730 tkr -8 878 tkr

Avskrivningar enligt plan -22 838 tkr -19 703 tkr -17 383 tkr

Fastighetsskatt -90 tkr -90 tkr -90 tkr

Räntekostnader pensioner -800 tkr -800 tkr -800 tkr

SUMMA KOSTNADER -32 232 tkr -29 323 tkr -27 151 tkr

SUMMA FINANSIERING 521 996 tkr 534 150 tkr 551 282 tkr

Verksamhetens nettokostnad -486 755 tkr -507 531 tkr -526 886 tkr

Avskrivningar -22 838 tkr -19 703 tkr -17 383 tkr

Skatter och bidrag 525 149 tkr 537 722 tkr 555 157 tkr

Finansnetto 200 tkr 200 tkr 200 tkr

SUMMA 15 756 tkr 10 688 tkr 11 088 tkr
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FINANSIERINGS 
FÖRUTSÄTTNINGAR BUDGET 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

Resultat relaterat till skatter och 
bidrag

3,00 % 1,99 % 2,00 %

Finansförvaltningen 19 485 tkr 15 931 tkr 13 308 tkr

Verksamheterna -506 240 tkr -523 462 tkr -540 194 tkr

SUMMA -486 755 tkr -507 531 tkr -526 886 tkr

Lekebergs kommun har 522 mnkr till sitt förfogande för verksamhetsåret 2020. 
Beräkningen av skatter och bidrag bygger på förutsättningarna från Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) cirkulär 19:40 och att kommunen utgår ifrån 8 169 
invånare den 1 november 2019. Tabellen visar på förväntade skatter och bidrag enligt 
SKL skatteprognos för de tre närmaste åren samt övriga poster som ingår i 
finansförvaltningens budget.

Andra poster som ingår i finansförvaltningen, förutom skatter och bidrag, är riktade 
statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader (finansnetto), pensionsutbetalningar 
och kapitalkostnader samt avskrivningar.

Riktade statsbidrag avser bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorg och bidrag till kvalitetssäkring inom 
nämnda verksamheter.

Pensionsutbetalningarna förväntas öka och ta större del av kommunens finansiering.

Kapitalkostnads- och avskrivningseffekten är lägre än 2019 och detta beror främst på 
att den stora satsning som gjorts inom VA-verksamheten, Örebro vatten, är 
färdigställd. Fastighetsinvesteringarna görs av Lekebergs Kommunala Holding AB, 
inventarieinköp och andra mindre investeringar i samband med byggnationer görs av 
kommunen. Under senaste åren har respektive nämnd beslutat och svarat för 
investeringar utifrån att kapitalkostnaden minskat i takt med avskrivningarna och har 
relaterats till andra driftkostnader. Större övergripande investeringar fastslås genom 
MER-planen av kommunfullmäktige.

9.2 Budgetram för verksamhetsåret 2020 per nämnd/styrelse
Budgetramsförslaget innebär kompensation för 2020 års löneökning, hyresökning 
och det avsätts 1,5 mnkr till kommunstyrelsens planeringsreserv. Dessutom finns 
utvecklingsmedel om 3 mnkr anslaget för 2020, vilka är till för välfärdsteknologi, 
utredningar och kompetensutveckling. Förutom dessa avsätts 1,8 mnkr för ytterligare 
utveckling i syfte att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Budgeten innebär 
också att kommunens finansiella mål uppfylls och förväntat resultat är nästan 16 
mnkr, vilket motsvarar 3 % av skatter och bidrag. Det ligger inte några generella 
effektiviseringskrav på nämnderna inför 2020.

Ekonomiska resurser avsätts för fortsatt arbete med fiberutbyggnaden till vilken det 
avsätts 0,4 mnkr. Alla gemensamma nämnder och förbund uppräknas med 3 % eller 
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enligt underlag från respektive nämnd/förbund. Resurser avsätts också till en grovt 
beräknad lokalhyra för en familjecentral.

I kommunstyrelsens ramtilldelning ingår den totala förväntade löneökningsresursen 
för hela Lekebergs kommun om ca 7 mnkr, vilka kommer att fördelas till respektive 
verksamhet efter att lönerevisionen är slutförhandlad. Kommunstyrelsen får en 
utökad ram med ca 0,9 mnkr för att förbättra kompetensen inom lokal- och 
upphandlingsfrågor, som i 2021 års ram ska finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Dessutom ges tillskott genom fördelningsmodell baserat på antal invånare och övriga 
verksamheters volymökning om ca 1,2 mnkr. Kommunstyrelsen får också medel för 
skogsförvaltningen om 0,3 mnkr, utveckling av lekplatser om 0,8 mnkr och för ökade 
lokalhyror om 0,4 mnkr. Medel tilldelas också kommunstyrelsen för kapitalkostnader 
för löpande kommunövergripande investeringar om ca 0,3 mnkr.

Kultur- och bildningsnämndens ram utökas med 11 mnkr för volymökningar i barn- 
och elevantal. I den ekonomiska planen för 2021-2022 finns medel avsatta för en 
investering i skollokaler motsvarande ca 130 mnkr, detta kräver en strikt 
budgetdisciplin de närmsta åren. Kultur- och bildningsnämnden får också tillskott för 
att kunna göra ytterligare satsning inom nämndens område om 1 mnkr 2020. 
Nämnden tilldelas också 2,1 mnkr för tillfällig förskola i Fjugesta för att möta det 
ökade barnantalet. Dessutom ges täckning för ökade lokalhyror om 2 %, vilket 
motsvarar ca 0,6 mnkr. Medel ges också för drift av Sixtorp om 0,1 mnkr.

Socialnämndens ram utökas med 2 mnkr i volymökning för att möta ett ökat antal 
invånare som är i behov av vård och omsorg. Precis som kultur- och 
bildningsnämnden får socialnämnden ett ökat anslag om 1 mnkr, vilket är tänkt till 
förebyggande verksamhet. Dessutom tilldelas socialnämnden 0,2 mnkr till 
korttidsvård och för ökade lokalhyror om 2 % erhåller nämnden 0,3 mnkr.

VA-verksamheten beräknas att helt finansieras via taxekollektivet, vilket medför en 
ökad taxa. Ökningen av taxan är 2,5 % på den fasta avgiften och en oförändrad rörlig 
avgift. Anslutningsavgifterna höjdes kraftigt inför 2019, varför även de lämnas 
oförändrade.

Tabellen visar på föreslagna budgetramsförändringar.

BUDGETRAM 2020 KS KUB SON VA S:A

Budgetramar för befintlig 
verksamhet 2019

-103 235 tkr -215 542 tkr -164 648 tkr -483 425 tkr

Tillfällig ramförstärkning 2019 -
 Valnämnd, utvecklingsmedel, KUB, 
m fl

12 862 tkr 2 000 tkr 2 500 tkr 17 362 tkr

Byggbonus borttagen from 2020 -700 tkr -700 tkr

Löneökning 2019 3% (3 månader) -299 tkr -995 tkr -736 tkr -2 030 tkr

Förväntade löneökning 2020 3% (9 
månader)

-6 840 tkr -6 840 tkr

Ökade arbetsgivaravgifter 2020 -154 tkr -404 tkr -424 tkr -982 tkr

Arvoden - förväntad ökning 3% 
2020

-131 tkr -26 tkr -29 tkr -185 tkr
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BUDGETRAM 2020 KS KUB SON VA S:A

Uppräkning - Lokalkostnader 
förväntad ökning 2%

-371 tkr -643 tkr -336 tkr -1 350 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
lönenämnd enl underlag

-72 tkr -72 tkr

Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd 
inkl uppräkning Sydnät 2,0

-684 tkr -684 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
byggnämnd enl underlag

-65 tkr -65 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
miljönämnd enl prel budget

-376 tkr -376 tkr

Uppräkning - Sydnärkes 
överförmyndarnämnd enl prel 
budget

-84 tkr -84 tkr

Uppräkning - SKL och småkom enl 
underlag

-13 tkr -13 tkr

Uppräkning - Färdtjänst 3% -61 tkr -61 tkr

Uppräkning - Nerikes brandkår 
2,5%

-132 tkr -132 tkr

Kapitalkostn - Reinvestering 
kommunövergripande löpande 
invest ex asfaltsplan, fordon mm

-239 tkr -239 tkr

Kapitalkostn - Gatuinvest ÅVC, Expl 
Fjugesta

-105 tkr -105 tkr

Utvecklingsmedel; 
välfärdsteknologi, utredningar, 
kompetensutveckling

-3 000 tkr -3 000 tkr

Tillfälligt anslag KUB 2020 -1 000 tkr -1 000 tkr

Sixtorp driftskostnader -75 tkr

Tillfälligt anslag SON, 
förebyggande verksamhet

-1 000 tkr -1 000 tkr

Fibersatsning tom 2020 -400 tkr -400 tkr

Lokal- och upphandlingsansvarig -894 tkr -894 tkr

Korrigering av skogsförvaltningens 
intäktsbudget

-345 tkr -345 tkr

Lekplatsupprustning -796 tkr -796 tkr

Attraktiv arbetsgivare -1 800 tkr -1 800 tkr

Familjecentral, grovt uppskattad 
hyra

-500 tkr -500 tkr

Förskola Fjugesta 2020 -2 100 tkr -2 100 tkr

Korttidsvård och omsorg, SON -230 tkr -230 tkr
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BUDGETRAM 2020 KS KUB SON VA S:A

Fördelningsmodell - Förändring i 
barn- och elevantal (KUB)

-10 927 tkr -10 927 tkr

Fördelningsmodell - Förändring i 
barn- och elevantal, måltider (KS)

-318 tkr -318 tkr

Fördelningsmodell - Förändring i 
antal äldre (SON)

-2 047 tkr -2 047 tkr

Fördelningsmodell - Förändring i 
invånarantal, volymförändring (KS)

-902 tkr -902 tkr

Omfördelning mellan nämnder -
 Lokalhyra/lokalvård bibiliotekets 
utbyggnad fr KS till KUB

410 tkr -410 tkr

Omfördelning mellan nämnder -
 Teknikcollage fr KS till KUB

15 tkr -15 tkr

Omfördelning mellan nämnder -
 iPads/datorer skola fr KUB till KS 
(medlemsbidrag Syd-IT)

-348 tkr 348 tkr

Omfördelning mellan nämnder -
 hyra "Träffen" (Linden) fr SON till 
KUB

-19 tkr 19 tkr

Omfördelning mellan nämnder -
 kökspersonal förskola fr KUB till KS

-2 096 tkr 2 096 tkr

SUMMA -111 673 tkr -227 711 tkr -166 930 tkr -506 240 tkr

FINANSFÖRVALTNINGEN 521 996 tkr

BUDGETERAT RESULTAT 3 % AV 
SKATTER OCH BIDRAG

15 756 tkr
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10 Investeringsbudget
I tabellen nedan framgår de nya investeringar som beslutats om inför 2020. 
Eventuellt kvarvarande investeringsmedel från 2019 redovisas och överförs vid 
bokslutet.

INVESTERINGSUTGIFT 2020 Belopp

Reinvestering industrimark/expl mark 600 tkr

Reinvestering gator och vägar (asfaltsplan) 1 000 tkr

Reinvestering gatubelysning 900 tkr

Reinvestering fordonsförvaltningen 250 tkr

Reinvestering köksutrustning 400 tkr

Reinvestering lek- och aktivitetsutrustning 200 tkr

Reinvestering arbetsmaskiner lokalvård 100 tkr

Gatuinvestering till ÅVC 1 000 tkr

Expl gata Fjugesta 4 040 tkr

Taxefinansieras VA - VA-saneringar 5 000 tkr

Taxefinansieras VA - Expl Fjugesta 2 400 tkr

SUMMA 15 890 tkr

De investeringar som kommunen kommer att genomföra under året är beroende på 
förvaltningarnas avsättning av driftbudgetanslag till kapitalkostnad för investeringar. 
Kommunens totala investeringsnivå kan således tidigast redovisas efter det att 
respektive nämnd/styrelse antagit sin internbudget. Investeringsnivån bör inte 
överstiga de likvida medel som kommunen varje år genererar i form av avskrivningar 
och årets resultat minskat med amorteringar. I annat fall måste kommunen låna 
kapital till investeringar.

Kapitalkostnader är den årliga finansiella ersättningen från förvaltningarna till 
kommunens finansförvaltning för de medel som förvaltningarna avsatt till 
investeringar. Kommunen använder nominell metod vid beräkning av 
kapitalkostnader. Metoden innebär att intern ränta beräknas på kvarvarande värde 
på anläggningarna (bokfört värde) och att avskrivning sker med samma belopp varje 
år under anläggningens livslängd. Kommunen börjar med avskrivningar halvårsvis 
efter att investeringen har skett.

Internräntan uppgår till 1,5 % för 2020, i enlighet med Sveriges kommuner och 
landstings rekommendationer som bygger på den långa statsobligationsräntan.

I budgetramsförslaget ingår nya investeringsutgifter för 15,9 mnkr, men då 
finansieras 7,4 mnkr av VA-kollektivet. När det gäller övriga 8,5 mnkr, så är det 
huvudsakligen exploateringsutgifter och reinvesteringar av kommunövergripande 
karaktär.
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §143

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§143 - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 (KS 19-337)
Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2020 med ekonomisk plan 2021-2022” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. 
Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2020 med plan för 2021-
2022 tagits fram.

Målen är desamma som 2019 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2020-2022 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2020 års ekonomiska resultat budgeteras till 15 756 000 kr, vilket motsvarar 3 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2020 och ekonomisk plan 2021-2022,

2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, i 
driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd och 
anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,

4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut. 
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

Pernilla Marberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2020 med plan för 2021-2022 - (81262)
 MER-plan 2020 med planåren 2021-2022 för Lekebergs kommun - (81309)
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FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 19:40 - 2019-10-01 ÅR 2020 ÅR 2021 ÅR 2022
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8069 2019, 100 pers 2020-2022 8 169 8 269 8 369

Allmän kommunalskatt 385 103 397 698 414 876

Preliminär slutavräkning/Korrigering -2 039 -1 500 -1 500 

Inkomstutjämning 89 099 92 034 96 009

Kostnadsutjämningsavgift 13 512 13 677 13 842

Införandebidrag kostnadsutjämningen 6 854 3 332 736

Regleringsbidrag/avgift 8 479 9 939 8 603

LSS-utjämning 4 419 4 474 4 528

Kommunal fastighetsavgift 17 996 18 068 18 144

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 2 088 2 088 2 088

Statsbidrag kvalitetssäkring 491 491 491

Flyktingstatsbidrag / Del av välfärdsmilj. 1 563 0 0

Borgensavgift från LEBO 500 500 500

Kapitalkostnader 25 500 22 172 19 697

Avskrivningar -22 838 -19 703 -17 383 

Pensionsutbetalning KPA -6 763 -6 945 -7 064 

Pensionsutbetalning Särskild löneskatt -1 641 -1 685 -1 714 

Pensionsadministration -100 -100 -100 

Fastighetsskatt -90 -90 -90 

Räntor bankmedel, KI 500 500 500

Räntor, pensionsmedel -800 -800 -800 

Verksamhetens nettobudget 2019 -483 425 -483 425 -483 425 

Korr anslag för fiber, ska helt bort 2021 400 500 500

Korr anslag för valnämnd 2019, ska enbart finnas 200 tkr kvar 2019, bort 2020 200 200 200

Korr anslag för lokal- och upphandlingsansvarig, ska helt bort 2021 868 868 868

Korr anslag KUB, ska helt bort 2020 2 000 3 000 3 000

Korr anslag SON, ska helt bort 2020 2 500 4 500 4 500

Korr anslag för kompetensutvecklingsmedel 2020 5 000 5 000 5 000

Korr anslag för utvecklingsmedel 2019 5 894 4 115 1 137

Korr anslag till KS riktat till ToS 1 000 1 000

Korr KS planeringsreserv ökas för kommunens expansion

Korr anslag för familjecentralen ska vara löpande from 2019 500 500 500

Byggbonus borttagen 2020, 700 tkr avser budgeterat belopp -700 -700 -700 

Lönerevision - 2019 3 månader, 3% -2 076 -2 076 -2 076 

Lönerevision - Förväntad ökning 2020 - 3% 9mån resp. 12mån -6 840 -9 120 -9 120 

Lönerevision - Förväntad ökning 2021 - 3% 9mån resp. 12mån -6 994 -9 325 

Lönerevision - Förväntad ökning 2022 - 3% 9mån -7 151 

Ökade arbetsgivaravgifter 2020 -982 -982 -982 

Arvoden - Förväntad ökning 2020-2022 3% -115 -233 -359 

Lokalkostnad - Förväntad ökning är 2% from 2020 -1 350 -2 492 -3 657 

Sydnärkes lönenämnd - Enligt underlag från lönenämnden -72 -119 -167 

Sydnärkes IT nämnd - uppräkning inkl sydnät 2.0 -684 -940 -1 217 

Sydnärkes byggnämnd - Enligt underlag fr Byggnämnden efter befolkning -65 -105 -147 

Sydnärkes miljönämnd - Uppräknat enligt prel budget 190905 -376 -429 -493 

Sydnärkes överförmyndarnämnd - Enligt prel budget 190428, from 2021 uppräknad med 3% -84 -100 -117 

SKL och småkom - Uppräkning med 3% fr.o.m. 2021, 2020 enligt underlag -13 -21 -29 

Färdtjänst - Uppräkning med 3% fr.o.m. 2020 -61 -124 -188 

Nerikes brandkår - Uppräkning 2020 2,5%, 2021 2,3%, 2022 2,1% from 2021 även kostn för pensioner -132 -214 -256 

EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT

Reinvestering av löpande kommunövergripande investeringar, såsom asfaltsplan, fordonsförvaltning mm -239 -478 -717 

Gatuinvestering ÅVC, Fjugesta Norra expl område -105 -105 -105 

Fibersatsning, bort 2021 -500 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR

Lokal- och upphandlingsansvarig, projekt tom 2020 -894 

KS planeringsreserv -1 000 -1 000 -1 000 

Effektiviseringskrav 0,5% 2020, 0,75% 2021, 1% 2022 2 108 5 270 9 486

Utvecklingsmedel; välfärdsteknologi, utredningar, kompetensutveckling mm -4 115 -3 388 

Tillfälligt anslag KUB, varav 1 mnkr till underhåll av bla motionsspår -1 000 

Tillfälligt anslag SON, förebyggande verksamhet barn och unga -2 000 

Tillfälligt anslag KS, riktat till ToS -1 000 

SON planeringsreserv -1 500 -1 500 -1 500 

KUB planeringsreserv -2 000 -2 000 -2 000 

Korttidsplatser SON, externt köp 2020-2022 -230 -340 -500 

Förskola Fjugesta 2020, 2021, grov beräkning hyra och 3 åa -2 100 -2 100 -2 100 

Familjecentral, grovt uppskattad hyra -500 -500 -500 

Kapitalkostnader - Framtida byggnationer tillagningskök, servering samt samlingssal Linden -750 -1 500 

Kapitalkostnader - Framtida byggnationer skollokaler -5 893 -8 369 

FÖRDELNINGSMODELL BARN OCH ELEVANTAL

Matpeng för ökat barn- och elevantal -318 -812 -1 157 

Förskoleplatser (2019): Upp till helårseffekt -3 033 -3 033 -3 033 

Förskoleplatser(2020): +18 barn -853 -1 706 -1 706 

Förskoleplatser(2021): +14 barn -663 -1 326 

Förskoleplatser(2022): +5 barn -237 

Grundskoleplatser (2019): Upp till helårseffekt -1 699 -1 699 -1 699 

Grundskoleplatser(2020): +76 elever -3 003 -6 006 -6 006 

Grundskoleplatser(2021): +37 elever -1 462 -2 924 

Grundskoleplatser(2022): +46 elever -1 818 

Gymnasieplatser (2019): Upp till helårseffekt -2 970 -2 970 -2 970 

Gymnasieplatser (2020): -10 elever 631 1 262 1 262

Gymnasieplatser(2021): +2 elever -126 -252 

Gymnasieplatser(2022): +1 elever -63 

FÖRDELNINGSMODELL ÄLDRE

SÄBO: Ingen ökning 2020, 2021, 2022

Hemtjänst: 2020 ökning av antal personer 75 år och äldre, +57 pers -2 047 -2 047 -2 047 

Hemtjänst: 2021 ökning av antal personer 75 år och äldre, +34 pers -1 221 -1 221 

Hemtjänst: 2022 ökning av antal personer 75 år och äldre,  +24 pers -861 

TILLSKOTT KSF PGA VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Administration, Ekonomi, Personal (beräknas efter vht volymförändring) -712 -1 424 -2 136 

Teknik- och service, Näringsliv (beräknas efter invånarantalsförändring) -190 -380 -570 

EKONOMISK MÅLSÄTTNING

Förväntat ekonomiskt resultat är 2,5% av skatter och bidrag 2020, 2% 2021-2022 -12 953 -10 688 -11 090 

FÖRVÄNTAT RESULTAT UTIFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR -0 -0 0

Om budgeten ska finansieras av skattehöjning krävs minst denna nivå (1 kr = 11 mnkr): 0,00 kr 0,00 kr -0,00 kr

Not 1) Statsbidraget för LSS tillhandahålls två år efter inflyttning för de utökade platserna.

2019-10-21 Oppositionens budgetförslag
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Tjänsteskrivelse 2019-11-11 1 (1)

Dnr: KS 19-679

   

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2020

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

En ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 november 
2019 föreslås följande ansökning att beviljas: 

- Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom 
Lekebergs kommun, 265 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 735 tkr kvar att fördela 
under förutsättning att erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 265 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2020 under förutsättning av erforderliga beslut fattas 
om MER-plan 2020:

- Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt 
inom Lekebergs kommun, 265 tkr.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Bilock
Tf Kommundirektör Ekonomichef
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Utvecklingsmedel 2020 (tkr) Förv/Avd Kontering Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2020 3000 1/133015

Beslutade ansökningar 2020

Kvar efter beslutade ansökningar 3000

Nya ansökningar 2020 Kommentarer:

Fysioterapeut 0,5 265 53/ Samarbete med Region Örebro län

Kvar efter nya ansökningar 2735
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Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett 
rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs kommun 
Behov
Socialförvaltningen står inför flera framtida utmaningar. I framtagen vård- och omsorgsplan 
presenteras rapporter på att kommunen kommer få befolkningstillväxt av framförallt gruppen 
äldre. Det är en grupp som kommer ha behov av mycket och komplex vård, vilket bland annat 
ställer krav på vår hemtjänst och våra särskilda boenden. Förvaltningen kommer, enligt 
prognos, att ha ett underskott på antal platser i boendena inom en tio-års period. Vi vet också 
att vi kommer ha färre antal medarbetare som utför vård- och omsorgsinsatserna. Befintlig 
personal har behov av kompetensutveckling för att vi ska kunna möta kommande behov med 
bibehållen eller utökad kvalitet. 

Ett sätt att möta ovan nämnda utmaningar är att satsa på hälsofrämjande och förebyggande 
insatser – rehabiliterande åtgärder. I en rapport från Region Örebro län; ”Handlingsplan 
sammanhållen vård och omsorg” står det beskrivet att kompetensbristen inom rehabilitering 
hos olika personalgrupper bidrar till att rehabilitering inte uppmärksammas eller prioriteras i 
förhållande till övrig vård och omsorg. Den ökande andelen äldre kräver att samhället satsar 
mer på hälsofrämjande åtgärder som bevarar och stärker ett åldrande med livskvalitet. Som 
liten kommun är det också av vikt att vi utvecklar och drar fördel av samverkan inom 
området. Regionen har den strategiska inriktningen att utveckla en tillgänglig och 
framtidsinriktad hälso- och sjukvård samt omsorg genom samverkan med länets kommuner, 
och den insats som denna ansökan berör är ett viktigt led i detta arbete.

Vården och omsorgen präglas många gånger av ett mer omhändertagande perspektiv. Genom 
att satsa på utvalda hälsofrämjande och förebyggande åtgärder – ett rehabiliterande 
arbetssätt, kan kommunen på sikt minska kostnaderna för vård- och omsorgsinsatserna men 
också stärka det friska hos våra äldre, och på så sätt öka deras livskvalitet. Vi vill (enligt 
socialförvaltningens värdegrund) att de äldre ska kunna behålla sina tidigare vanor och 
intressen så långt det är möjligt. Vi vill också införa insatser som minskar behovet av vård så 
att vi kan bibehålla eller öka kvaliteten i verksamheter samt ha god personalförsörjning. 

Syfte
Socialförvaltningen vill med denna ansökan söka utvecklingsmedel för att kunna införa den 
hälsofrämjande och förebyggande insatsen; höja kunskap och kompetens för ett 
rehabiliterande arbetssätt bland förvaltningens medarbetare inom äldreomsorgen. 

Ansökan avser att i ett samverkansprojekt med primärvården - Capio vårdcentral Lekeberg 
anställa en fysioterapeut som tjänstgör under helåret 2020. Fysioterapeuten ska ha sin 
anställning och grundplacering på vårdcentralen, med 50 % tjänstgöring på vårdcentralen och 
50 % tjänstgöring i socialförvaltningens verksamheter. Med en anställning inom regionen kan 
förvaltningen utveckla en samverkan som fortskrider efter att denna projektinsats avslutas. 
Fysioterapeutens uppdrag blir att förse förvaltningens medarbetare med kunskap och 
kompetens som resulterar i nya arbetsmetoder inom det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet. 

En viktig insats är också att utveckla vårdkedjan när patienter skrivs ut från slutenvården till 
hemmet eller korttidsplats. Fysioterapeuten kommer vara en viktig aktör i arbetet för trygg 
hemgång där förvaltningen påbörjat en utredning gällande ett hemtagningsteam. Vi behöver 
också se över våra korttidsbeslut för att göra mer individuella bedömningar med tydligare 
rehabiliteringsmål. Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att införa IBIC- individens behov 
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i centrum, där individens egna resurser uppmärksammas. För att effektivisera dessa beslut 
behöver medarbetare bland annat ökade kunskaper gällande ett rehabiliterande arbetssätt. 
En annan viktig insats är att höja rehabiliteringskunskapen för att vi ska kunna förtydliga och 
följa upp rehabiliteringsmål i genomföranandeplaner.

Resultat
I alla ovanstående insatser är en närvarande fysioterapeut, som har mycket kunskap om 
rehabiliterande arbetssätt, en viktig funktion. Det rehabiliterande arbetssättet är ett 
effektivare resursnyttjande och en ökad livskvalitet för våra medborgare. Det förväntade 
resultatet är att alla medarbetare i kommunen ska se vardagsrehabilitering som det naturliga 
förhållningssättet utifrån varje brukares förmåga. De konkreta resultat som förväntas nås 
med sökt insats är att förvaltningen ska kunna utföra direkta rehabiliterande åtgärder som 
bidrar till att fler äldre klarar sig själva längre. Det leder bland annat till minskat behov av 
plats på våra särskilda boenden men också en ökad livskvalitet hos våra brukare, som i 
förlängningen bidrar starkt till ett minskat vårdbehov inom äldreomsorgen. En utvecklad 
samverkan med primärvården är ett viktigt steg i den strategiska riktningen som Region 
Örebro län tagit fram om nära vård. Det är också betydelsefullt för att vi ska kunna verka 
hälsofrämjande och förebyggande innan våra medborgare har ett behov av våra insatser.

Fysioterapeutens funktion ska bidra till:

- Arbetsmetod för en fungerande och ändamålsenlig vårdkedja, från utskrivning från 
sjukhus till återgång i hemmet, i hemtagningsteam.

- Arbetsmetod för rehabiliterande insatser för de brukare som befinner sig på våra 
särskilda boenden (permanent boende, växelboende, korttid), och i hemtjänst.

- Komplettera de hälsofrämjande och förebyggande insatserna dagrehab och 
hemrehab.

- En omfattande och betydande kompetensutveckling för förvaltningens medarbetare.
- En utvecklad samverkan med primärvården

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan ytterligare 
kostnader för vht?

Ytterligare 
kostnader (kr)

 0,5 tjänst fysioterapeut 265 000  kr
    

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson
Förvaltningschef SON
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Ludvig Wreth  (Utredare)

Protokollet innehåller paragraferna §144

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§144 - Beslut om utvecklingsmedel 2020 (KS 19-679)
Ärendebeskrivning

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

En ansökning lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 november 2019 
föreslås följande ansökning att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr

Om kommunstyrelsen antar förslaget, så finns ytterligare 2 735 tkr kvar att fördela under 
förutsättning att erforderliga beslut fattas om MER-plan 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökning om totalt 265 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2020 under förutsättning av erforderliga beslut fattas om MER-plan 
2020:

Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt inom Lekebergs 
kommun, 265 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetssätt - 

(80906)
 Ekonomisk sammanställning utvecklingsmedel 20-1911 - (80856)
 Ansökan om utvecklingsmedel för att utveckla ett rehabiliterande arbetsätt inom Lekebergs 

kommun - (80855)
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Dnr: KS 19-614

   

Tjänsteskrivelse - Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över
reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till att ett arbete med att alla reglementen med 
tillhörande samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har 
startas. Det har konstaterats att det finns stora olikheter i både avtal och 
reglementen för de olika nämnderna. Det förslag som tagits fram för Sydnärkes IT-
nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de andra gemensamma 
nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika 
samarbetena.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av ekonomicheferna och de administrativa 
cheferna i de samarbetande kommunerna och antogs av IT-nämnden den 23 maj 
2019. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd 
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs 

kommun som därmed innehar ordförandeskapet för innevarande 
mandatperiod (2019-2022)

3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga 
kommuner också godkänner reglementet

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Windahl
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Sydnärkes IT-nämnds uppgifter 

1 Allmänt
Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner har i avtal kommit överens om 
inrätta en gemensam nämnd, kallad Sydnärkes IT-nämnd. 

Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Lekeberg, Askersund, Hallsberg 
och Laxå kommun 

Antaget av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2019-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2019-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2019-xx-xx, §)
Antaget av Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2019-xx-xx, §)
Lekebergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom Sydnärkes IT-
förvaltning i Lekebergs kommun. 

Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och 9 
kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, ska mellan kommunerna tecknad 
överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 Uppgifter m.m. 
Sydnärke IT-nämnd 

- ska drifta och förvalta kommunernas verksamhetssystem
- ska drifta och förvalta de kommunala nätverken
- ska ge support till kommunernas medarbetare 
- ska ge strategiskt stöd till verksamheterna kring IT-frågor
- har det övergripande ansvaret för strategiska, operativa och verkställande 

frågor inom sitt uppdragsområde. 

Sydnärkes IT-nämnd ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut 
samt planerar och administrerar nämndens verksamhet. 

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma nämnden 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, de mål och 
riktlinjer för verksamheten som kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt. 

Nämnden ska vid behov samråda med kommunerna samt med andra myndigheter.

Sydnärkes IT-nämnd får väcka ärende hos fullmäktige i respektive kommun. 

Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de samverkande 
kommunernas övriga nämnder. 

Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs 
för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter. 

Sydnärkes IT-nämnd ansvarar även för att

- verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten, 
- fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan, 
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- verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
- inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra kommuner, 

regionen och andra offentliga organ
- vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 

övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för 
deltagande i projektgrupper och utredningar, 

- delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
- bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
- för kommunernas räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens 

ansvarsområde,
- följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs 

inom sitt uppdragsområde

3 Delegering från kommunfullmäktige 
Sydnärkes IT-nämnd får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktige i 
de samverkande kommunernas särskilda godkännande, under förutsättning  att 
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som faller 
inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å samverkanskommunernas 
vägnar träffa överenskommelse om betalning, ingå förlikning, och sluta annat 
ekonomiskt avtal.

2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och 
motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde och 
inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av dess 
kommunstyrelse. 

4 Personalansvar
Sydnärkes IT-nämnd anställningsmyndighet för Sydnärkes IT-förvaltnings personal.

5 Krisledning och höjd beredskap 
Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive 
kommuns behov. 

6 Personuppgiftsansvar
Sydnärke IT-nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun är personuppgiftsbiträde för behandling av 
personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, ekonomihantering och 
nämndhantering och behandlar personuppgifter för Sydnärke IT-nämnds räkning i 
dessa avseenden. 

Av bilaga till detta reglemente framgår för vilka personuppgiftsbehandlingar 
kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde.
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7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till 
fullmäktige 

Sydnärkes IT-nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två 
gånger per år redovisa till fullmäktige i samverkanskommunerna hur den fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Nämnden ska vid redovisningen även 
redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. Rapporteringen ska även 
omfatta hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige 
i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de samverkande 
kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från 
nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i 
förvaltningen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om 
det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess. 

Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera 
kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra 
händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar. 

8 Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i 
sin verksamhet. Rätten till information omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samråd.

9 Sammansättning och val 
Sydnärkes IT-nämnd ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare som utses av 
respektive kommunfullmäktige enligt följande: 

Ledamöter Ersättare
Askersund 1 st. 1 st.
Lekeberg 1 st. 1 st.
Laxå 1 st. 1 st.
Hallsberg 1 st. 1 st.

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige i 
Lekebergs kommun för hela mandatperioden. 

Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: 
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg, om inte kommunerna är överens om annat. 

På samma sätt ska vice ordförande rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg och 
Askersund.  

Mandatperioden ska vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år 
allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
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10 Tidpunkt för sammanträden 
Sydnärkes IT-nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Nämnden sammanträder i Lekebergs kommun om inte nämnden själv bestämmer 
annat.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 
ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden 
som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dag eller tid för sammanträde. Om det inte finns hinder ska samråd ske med vice 
ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag eller tid 
ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och ersättare snarast underrättas om 
beslutet. 

11 Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas ledamöter och ersättare senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. I det fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska 
behandlas efter att kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas detta 
snarast. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

12 Offentliga sammanträden 
Sydnärkes IT-nämnd får besluta att nämndens sammanträde ska vara offentligt med 
de undantag som anges i kommunallagen.

13 Sammanträde på distans
Sydnärkes IT-nämnd får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till 
Sydnärke IT-nämnds sekreterare eller någon annan anställd vid administrativa 
avdelningen i Lekebergs kommun. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sydnärkes IT-nämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans.

14 Närvarorätt 
Sydnärkes IT-nämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar. 

Närvarorätten enligt ovan stycke gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning 
mot någon enskild. 

Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.

När Sydnärkes IT-nämnd har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag har 
förslagsställaren/förslagsställarna rätt att närvara när nämnden behandlar förslaget. 

15 Presidium 
Sydnärkes IT-nämnd presidium ska bestå av ordföranden och vice ordföranden. Vice 
ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 Ordföranden 
Det åligger ordföranden att

 leda Sydnärkes IT-nämnd arbete och sammanträden,
 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
 kalla ersättare,
 att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden 

vid behov är utredda,
 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.

17 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller 
annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren fullgör 
samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 Förhinder 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till Sydnärke IT-nämnds sekreterare eller 
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någon annan anställd vid administrativa avdelningen i Lekebergs kommun. 
Avdelningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

19 Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in från den 
kommun vars ledamot är förhindrad att delta. I övrigt gäller att den ersättare ska 
kallas in som inte redan kallats in. 

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 
tjänstgör.

20 Jäv, avbruten tjänstgöring 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.

22 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Sydnärke IT-nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 

Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
digitala anslagstavlor. 

23 Delgivning 
Delgivning med Sydnärke IT-nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen, eller 
annan anställd som nämnden beslutar.

24 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av 
anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska 
underteckna handlingar.

25 Arkiv
Sydnärkes IT-nämnd är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
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Bilaga – Personuppgiftsbiträden 
Kommunstyrelsen 
Personaladministration

Ändamål Personaladministrativa ändamål, såsom 
rekryteringsprocess, anställning och upphörande av 
anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
löneöversyn, rehabilitering samt kompetensutveckling.

Kategorier av 
registrerade

Anställda

Kategorier av 
personuppgifter

I huvudsak namn, adress, telefonnummer, e-
postadress, personnummer, anställningsuppgifter, 
löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet, 
anhöriguppgifter, omdömen,

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i 
enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Ekonomihantering

Ändamål Föra kund- och leverantörsregister, administrera 
användare i ekonomisystemet, attestförteckning och 
delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor. 
Analysera och budgetera personalkostnader. 
Utbetalning till privat kontonummer m.m. 

Kategorier av 
registrerade

Anställda och förtroendevalda, företag, allmänhet 

Kategorier av 
personuppgifter

Personuppgifter som förekommer är namn, förvaltning, 
användar-id, kostnadsställe, referenskod, 
personnummer, adress, anställningsgrad, sjukfrånvaro, 
semesterlön, fakturanummer, kundnummer, 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i 
pärm på låst kontorsrum. 

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i 
enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 

Nämndhantering

Ändamål Att genomföra nämndsammanträden
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Kategorier av 
registrerade

Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare, huvudmän

Kategorier av 
personuppgifter

Anställda: Namn, e-postadress, telefonnummer, 
befattning. 

Förtroendevalda: namn, e-postadress, partitillhörighet. 

Huvudmän: namn, personnummer, adress, uppgifter 
om personliga förhållanden (social utredning, 
läkarintyg), namn och tjänsteställe för läkare som skrivit 
läkarintyg, förekomst 

Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, 
uppgifter om förekomst i belastningsregistret, 
Kronofogdemyndighetens register och socialregistret. 

Tekniska och 
organisatoriska 
säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i 
enlighet med kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. 
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §149

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§149 - Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd (KS 19-614)
Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över
reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till att ett arbete med att alla reglementen med tillhörande 
samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har 
konstaterats att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. 
Det förslag som tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en 
revidering för de andra gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och 
samstämmighet i de olika samarbetena.

Förslaget har arbetats fram gemensamt av ekonomicheferna och de administrativa cheferna i 
de samarbetande kommunerna och antogs av IT-nämnden den 23 maj 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
2. beslutar att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som därmed 
innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022)
3. beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i övriga kommuner också 
godkänner reglementet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente och avtal för Sydnärkes IT-nämnd - (77843)
 Kopia av Förslag till Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd - (80075)
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Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2020
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Tjänsteskrivelse 2019-11-12 1 (2)

Dnr: KS 19-695

   

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2020. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider. Enligt kommunens allmänna reglemente och 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar styrelsen om sina 
egna sammanträdestider. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 
redovisas nedan för kännedom.

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020:

Datum Tid
3 feb 8:30
2 mars 8:30
30 mars 8:30
25 maj 8:30
7 sept 8:30
28 sep 8:30
9 nov 8:30
7 dec 8:30

Föreslagna sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020:

Datum Tid
11 feb 9:00
10 mar 9:00
18 mars            MER-dag
14 apr 9:00
2 juni 9:00
8 sep                 MER-beredning
15 sep 9:00
6 okt 9:00
17 nov 9:00
15 dec 9:00

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020
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Dnr: KS 19-695

 11 feb 9:00
 10 mar 9:00
 18 mars                     MER-dag
 14 apr 9:00
 2 juni 9:00
 8 sep                          MER-beredning
 15 sep 9:00
 6 okt 9:00
 17 nov 9:00
 15 dec 9:00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
T.f. Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §148

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§148 - Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 (KS 19-
695)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2020. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider. Enligt kommunens allmänna reglemente och 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder beslutar styrelsen om sina egna 
sammanträdestider. Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider redovisas för 
kännedom.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar följande sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020

11 feb    9:00
10 mar   9:00
14 apr    9:00
2 juni     9:00
15 sep   9:00
6 okt      9:00
17 nov   9:00
15 dec   9:00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - sammanträdestider för kommunstyrelsen 2020 - (79909)
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Ändring av gällande detaljplan 
för fastighet Vreta 2:11 m.fl.
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Tjänsteskrivelse 2019-10-08 1 (1) 

 Dnr:  

 
  

    

Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen för Del av Vreta 2:11 m. fl. vann laga kraft 2018-12-04. 

Fastighetsägaren har sedan begärt att Lantmäteriet ska avstycka fastigheten till 

ett flertal mindre fastigheter för att de ska kunna bebyggas bostäder. Den 

avstyckning som gjordes av Lantmäteriet gjordes på ett felaktigt sätt genom att 

avstyckningen och de gällande planbestämmelserna gör att fastigheterna inte 

går att bebygga. Fastighetsägaren har nu sökt om planbesked för att ändra 

gällande detaljplan för att ta bort planbestämmelser som hindrar bebyggelse av 

fastigheten.  

 

Finansiering 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked. Ett eventuellt 

planarbete bör bekostas av den sökande.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

 

1. ändring av detaljplan kan utföras på del av fastigheten Vreta 2:11 m.fl. 

Lanna, Lekebergs kommun.           

 

2. eventuella kostnader för planarbetet bekostas av den sökande 

 
 
 

Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Lars Johansson  Patrik Igelström 

Förvaltningschef  Handläggare   

 

Bilagor 

Ansökan om planbesked 

 

Beslutet skickas till 

Sydnärkes Byggförvaltning 
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 PM – ANSÖKAN OM PLANBESKED 

 

  
 
  

 

 

Sydnärkes Byggförvaltning Kommunstyrelsen Lekebergs kommun 

 
 

  

Handläggare    

Patrik Igelström 

Planarkitekt  

Sydnärkes Byggförvaltning 

  

   
   

Dnr:     

Datum: 2019-10-09   

    

Ansökan om planbesked – Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för fastigheterna Vreta 2:11, som nu har styckats  av t i l l  mindre 

fastigheter,  söker  planbesked för at t  ändra den detaljplan som antogs i  december 2018. 

Detta är för at t  Lantmäteriet  har gjort  en felaktig  avstyckning, och går  inte att  bygga i  

enlighet med gällande detaljplan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Område för detaljplan för Vreta 2:11 m.fl.   
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 PM – ANSÖKAN OM PLANBESKED 

 

  
 
  

 

Redogörelser  

På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras, 

eller upphävs eller att områdesbestämmelse ändras eller upphävs, ska kommunen, enligt 5 kap 2 § 

plan-och bygglagen (2010:900) (PBL), i ett planbesked redovisa sin avsikt i fråga om att inleda en 

sådan planläggning. 

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen enligt 5 kap 3 § PBL i planbeskedet 

ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett 

slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 

områdesbestämmelser. Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i 

planbeskedet ange skälen för det. 

Innan arbetet med detaljplanen påbörjas bör ett planavtal, som reglerar kostnaderna för detaljplanens 

framtagande, tecknas mellan markägaren och kommunen. 

Under planarbetet har kommunen rätt att pröva de planfrågor som man anser nödvändiga för ett 

eventuellt planförslag. Det innebär att kommunen kan upprätta ett planförslag som är oberoende av 

eventuella tidigare skisser eller dokument som legat till grund för ansökan om planbesked.  

Kommunen ska ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som ansökt inte 

kommer överens om något annat. Beslutet om planbesked är inte bindande och kan inte överklagas. 

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked.  

Ärendet 

Detaljplanen för del av Vreta 2:11 m.fl. vann laga kraft 2018-12-04. Fastighetsägaren har sedan 

begärt att Lantmäteriet ska avstycka fastigheten till ett flertal mindre fastigheter för att kunna 

bebyggas med bostäder. Den avstyckningen som gjordes av Lantmäteriet gjordes på ett felaktigt sätt. 

Den avstyckningen gjordes gör det omöjligt att bebygga på fastigheterna i enlighet med gällande 

planbestämmelser. Fastighetsägaren har nu sökt om planbesked för att ändra gällande detaljplanen 

för att ta bort planbestämmelserna som hindrar bebyggelse av fastigheten. 
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 PM – ANSÖKAN OM PLANBESKED 

 

  
 
  

 

I nuläget kan följande frågor anses särskilt viktiga att utreda/klarlägga under ett eventuellt 

planarbete: 

- Genomförandetiden 

Genomförandetiden för gällande detaljplan har inte gått ut vilket innebär att de rättigheter som 

detaljplanen ger är skyddade. En detaljplan vars genomförandetid inte har gått ut får inte ändras eller 

upphävas om någon berörd fastighetsägare motsätter sig detta. Berörda fastighetsägare kan kräva att 

det som fastslagits i planen ska genomföras och det går då inte att ändra detaljplanen under 

genomförandetiden. 

Om en detaljplan ändras innan genomförandetiden gått ut har fastighetsägare inom planområdet rätt 

till ersättning av kommunen för ekonomisk skada som ändringen eventuellt medför. Om det är en 

väg som ändrar användning har den som äger en angränsande fastighet rätt till ersättning av 

väghållaren.  

Det finns bara två, varav sökande är en, fastighetsägare för samtliga fastigheter inom planområdet. 

Syftet med den gällande detaljplanen skulle inte påverkas av en eventuell ändring då syftet med 

ändringen är att kunna bebygga med bostäder.  

Fastighetsägarna inom området bör få yttra sig tidigt i planprocessen då motsättning från endast en 

fastighetsägare stoppar processen på grund av pågående genomförandetid. Kommunen kan ordna ett 

skriftligt samtycke från berörda fastighetsägare under samrådet.  
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 PM – ANSÖKAN OM PLANBESKED 

 

  
 
  

 

Ställningstaganden Sydnärkes Byggförvaltning 

Ändringen stämmer överens med den nu gällande detaljplanens syfte och det kan därmed 

bedömas lämpligt med en ändring av detaljplan. Att det bara finns två sakägare gör att 

Sydnärkes byggförvaltning ser positivt på en ändring av gällande detaljplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

___________________________ ___________________________ 

Patrik Igelström Lars Johansson 

Planarkitekt Förvaltningschef 

Sydnärkes Byggförvaltning Sydnärkes Byggförvaltning  
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §153

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§153 - Ändring av gällande detaljplan för fastighet Vreta 2:11 m.fl. 
(KS 19-714)
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Del av Vreta 2:11 m.fl. vann laga kraft 2018-12-04. Fastighetsägaren har 
sedan begärt att Lantmäteriet ska avstycka fastigheten till ett flertal mindre fastigheter för att 
de ska kunna bebyggas bostäder. Den avstyckning som gjordes av Lantmäteriet gjordes på ett 
felaktigt sätt genom att avstyckningen och de gällande planbestämmelserna gör att 
fastigheterna inte går att bebygga. Fastighetsägaren har nu sökt om planbesked för att ändra 
gällande detaljplan för att ta bort planbestämmelser som hindrar bebyggelse av fastigheten.

Finansiering
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för beslut om planbesked. Ett eventuellt planarbete bör 
bekostas av den sökande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ändring av detaljplan kan utföras på del av fastigheten Vreta 2:11 m.fl. Lanna, Lekebergs 
kommun.
2. eventuella kostnader för planarbetet bekostas av den sökande

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Planbesked Vreta 2-11 - (81103)
 Ansökan om planbesked – Vreta 2:11 m.fl. Lekebergs kommun - (KS 19-714-2)
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Övertagande av 
väghållaransvar – del av väg 

524 (Kyrkvägen)

17

KS 19-465
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Tjänsteskrivelse 2019-10-31 1 (2)

Dnr: KS 19-465

   

Tjänsteskrivelse - Övertagande av väghållaransvar – 
del av väg 524 (Kyrkvägen)

Ärendebeskrivning
2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del 
av Kyrkvägen införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som 
avses är sträckan mellan korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med 
Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, 
i syfte att knyta ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

1 Bakgrund
2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del 
av Kyrkvägen införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som 
avses är sträckan mellan korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med 
Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, 
i syfte att knyta ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

2 Analys
Resultaten av den 2003 framtagna detaljplanen för Lekebergsskolan har inte 
förverkligats tidigare. I samband med att skolan nu byggs om finns förutsättningen 
att fullfölja omvandlingen i enlighet med planens syfte. Övertagande av 
väghållaransvaret för den berörda delen av väg 524 (Kyrkvägen) är en nödvändig del i 
detta omvandlingsarbete.

I ett första skede övertas vägen i befintligt skick och med bibehållen funktion. 
Kommunen har dock full handlingsfrihet att förändra användningen av marken i 
enlighet med den gällande detaljplanen. En eventuell omvandling av gatumarken bör 
beredas i samråd med andra behov av utveckling av skolområdet.

Om kommunen väljer att bibehålla den berörda delen av Kyrkvägen som gatumark 
bedöms driftskostnaden för bl a vinterväghållning uppgå till ca 80 000 kr årligen och 
en reinvesteringskostnad om ca 0,5 MSEK var 20.e år.

3 Slutsats
Övertagande av den berörda delen av väg 524 (Kyrkvägen) mellan Tegelslagaregatan 
och väg 564 (Fjugesta letstig) är helt i enlighet med gällande detaljplan.
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Dnr: KS 19-465

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiga beslutar att överta väghållaransvaret för den, i Detaljplan för 
Lekebergsskolan 2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs 
kommun

1 st Bilaga: 
Avtal om väghållaransvar

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Mats Turesson
Tf Kommundirektör Teknisk chef
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Ärendenr: TRV 2017/xxxxxx

1(3)
TDOK 2010:29 Mall_PM  v.1.0

AVTAL  
om åtgärder, ersättningar och drift avseende förslag till förändrat väghållaransvar 
för Lekebergs kommun

Bakgrund
Trafikverket, Region Öst, och Lekebergs kommun föreslår gemensamt om 
förändrat väghållaransvar. Avtalet avser del av väg 524, Kyrkvägen i Fjugesta, 
Lekebergs kommun, från korsningen vid väg 564, Fjugesta Letstig till och med 
korsningen väg 524/Tegelslagaregatan, markerad med svart. Längd ca 225 m. (se 
kartbild). 

Kommunen har en önskan om att förbjuda genomfartstrafik eftersom vägen 
passerar genom ett skolområde och i stället leda trafiken via Tegelbruksgatan från 
korsningen med väg 564, Fjugesta Letstig samt Tegelslagaregatan från korsningen 
med Tegelbruksgatan till korsningen med väg 524.
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Ärendenr: TRV 2013/66023

2(3)
TDOK 2010:29 Mall_PM  v.1.0

Beslut om ändrat väghållaransvar enligt 25§ Väglagen (1971:948) fattas av 
Trafikverkets huvudkontor, Juridik och planprövning, i Borlänge. 

Ett lagakraftvunnet beslut om ändrad väghållning för Kyrkvägen (väg 524) i 
enlighet med intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket utan att 
Kommunfullmäktige i Lekeberg godkänner avtalet.

Syfte
För att formellt och juridiskt fastställa ovanstående överenskommelse träffas detta 
avtal. Avtalet utgör inte en beslutshandling till att väghållaransvaret förändras för 
de aktuella vägarna, det beslutas i en separat process där detta avtal utgör ett 
underlagsmaterial.

Avtalets omfattning 
I avtalet regleras förslag till nytt väghållaransvar Kyrkvägen (väg 524) i Fjugesta.

 Trafikverkets åtagande 
 Kommunens åtagande 
 Övertagande och Väghållaransvar.
 Drift och underhåll

1. Trafikverkets åtagande
Trafikverket kommer att genomföra en besiktning av vägens kondition och 
därefter erbjuda kommunen en ekonomisk kompensation för att återställa 
vägen till fullgott skick.

2. Kommunens åtagande
Kommunen övertar och ansvarar för drift och underhåll på Kyrkvägen, från 
korsningen vid väg 564, Fjugesta Letstig till och med korsningen väg 
524/Tegelslagaregatan.  Längd ca 225 meter. 

3. Övertagande jämte väghållaransvar för drift och underhåll
Förslag till förändring av väghållaransvar för Åbyvägen Kyrkvägen, från 
korsningen vid väg 564, Fjugesta Letstig till och med korsningen väg 
524/Tegelslagaregatan kommer att skickas till kommunen för yttrande. I 
övertagandet ingår all gatu- och vägutrustning som finns på de föreslagna 
sträckorna.

4. Drift och underhåll 
Kommunen övertar drift- och väghållaransvaret från och med när beslutet 
vunnit laga kraft. 
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5. Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Lekeberg 
beslutar att godkänna avtalet samt att beslut om förändringar av kommunens 
väghållaransvar vinner laga kraft.

Detta avtal är upprättat i två (2) exemplar där parterna erhåller var sitt 
exemplar.

Eskilstuna den   /   2019 Lekeberg den   /   2019

För Trafikverket Region Öst För Lekebergs kommun
Ivan Andic Wendla Thorstensson
Enhetschef planering Kommunalråd.
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §150

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§150 - Övertagande av väghållaransvar – del av väg 524 
(Kyrkvägen) (KS 19-465)
Ärendebeskrivning

2003-03-13 vann detaljplan för Lekebergsskolan laga kraft, redan i denna plan är del av 
Kyrkvägen införlivad i skolområdet, d v s vägsträckan upphör. Den vägdel som avses är 
sträckan mellan korsningen med Fjugesta letstig och korsningen med Tegelslagaregatan.
För att möjliggöra framtida genomfartstrafik anlades ny vägsträcka, Tegelbruksgatan, i syfte 
att knyta ihop väg 524 (Kyrkvägen) med väg 564 (Fjugesta letstig).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överta väghållaransvaret för den, i Detaljplan för 
Lekebergsskolan 2003-03-13, berörda del av väg 524 (Kyrkvägen) i Lekebergs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Övertagande av väghållaransvar - väg 524 (Kyrkvägen) - (80384)
 Avtal indragning av del av väg 524 i Lekebergs kommun_reviderad A.G 2019-09-09 - (78725)
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Tillfälliga lokaler för förskola i 
Fjugesta

18

KS 19-756
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Tjänsteskrivelse 2019-11-13 1 (4)

Dnr: KS 19-756

   

Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta

Ärendebeskrivning
Klicka här för att skriva en sammanfattning (OBLIGATORISKT). 

Beslutsunderlag
 (Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-xx)
 Ritning
 Situationsplan 
 Kalkyl

1 Bakgrund
Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser 
i den pedagogiska i barnomsorgen. I Fjugesta är i dagsläget 235 barn inskrivna i 
förskolan. Vid samma tid förra året var antalet 219, för att i våras öka till 267. Den 
stora ökningen ledde till att förskolorna i Fjugesta inte kunde ta emot alla barn och 
det skapades en barngrupp med förskolebarn från Fjugesta i Mullhyttan. Det inleddes 
då ett arbete för att skapa tillfälliga moduler för att istället kunna erbjuda plats åt 
dessa barn och till de barn som står i kö för att få plats i en förskola i Fjugesta.

I Fjugesta finns idag 5 stycken förskolor varav en förskola, Gunghästen redan är 
inhyst i tillfälliga lokaler. I tabellen ovan redovisas några nyckeltal för antalet 
inskrivna barn i Fjugestas förskolor.

Antal barn Barn/grupp Kvm/barn Årskostnad/barn 
Skattkistan 39 20 9,26 15800
Växthuset Berga 59 20 8,75 23200
Äventyret 54 18 11,20 23100
Tummeliten 52 17 10,60 9000
Gunghästen 31 16 7,26 6600

Medel 18 9,41 15 540
Total hyreskostnad 3 904 000

Figur 1 Nyckeltal för förskolorna i Fjugesta, oktober 2019
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Tjänsteskrivelse 2019-11-13 2 (4)

Dnr: KS 19-756
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Figur 2 Förändring av antalet inskrivna barn i förskolorna i Fjugesta mellan hösten 2018 fram till hösten 
2030.

2 Analys
Arbetet med att skapa tillfälliga lokaler för en förskola i Fjugesta har bestått av flera 
steg dels har en inventering av befintliga kommunala lokaler genomförts. Även 
privata fastighetsägare har kontaktats för att undersöka om det skulle vara möjligt 
att tillfälligt få hyra redan befintliga lokaler.

I nästa steg påbörjades ett arbete tillsammans med det kommunala fastighetsbolaget 
(LeKo) för att kunna anlägga nya lokaler. Befintliga fastigheter med förskolor 
undersöktes och två möjliga alternativ identifierades vars fastigheter skulle rymma 
paviljonger och även ha utrymme för en förskolegård. Berörda verksamheter 
(förskola, skola, måltid, lokalvård) tillfrågades angående de två alternativen därefter 
valdes fastigheten där Tulpanen ligger. 

Paviljongerna och förskolegården har sedan skissats in på platsen och en kalkyl för 
hyra och montering av paviljonger, markarbeten samt iordningställande av 
gårdsmiljö tagits fram av LeKo.
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Dnr: KS 19-756

Figur 3 Situationsplan som visar föreslagen placering av paviljonger och gård.

Kalkylen redovisar en total kostnad på drygt 2,4 miljoner kronor för de första 24 
månaderna av denna kostnad utgör 960 tkr hyran av paviljongerna. I tabellerna 
nedan redovisas hur den tillfälliga paviljongen påverkar nyckeltalen för förskolorna i 
Fjugesta vid olika scenarier.

Alla scenarier tar hänsyn till en ökning av antalet inskrivna barn med 42 stycken vilket 
enligt prognosen inträffar under vårarna 2020 och 2021. Scenario 1 visar 
utvecklingen med tillskapandet av en paviljong som rymmer 2 avdelningar och 
scenarion 2 visar utvecklingen med en paviljong som rymmer 1 avdelning. 

Scenarie 1 - Tillfällig 2avd förskola +42 barn
Antal barn Barn/grupp Kvm/barn Årskostnad/barn

Skattkistan 39 20 9,26 15 800
Växthuset Berga 59 20 8,75 23 200
Äventyret 60 20 10,08 20 800
Tummeliten 52 17 10,60 9 000
Gunghästen 31 16 7,26 6 600
Tillfälligförskola 36 18 9,17 33 300
Medel 18 9,18 18 100
Total hyreskostnad 5 104 000
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Dnr: KS 19-756

Scenario 2 - Tillfällig 1avd förskola +42 barn
Antal barn Barn/grupp Kvm/barn Årskostnad/barn

Skattkistan 39 20 9,26 15 800
Växthuset Berga 63 21 8,19 21 700
Äventyret 62 21 9,76 20 100
Tummeliten 62 21 8,89 7 500
Gunghästen 31 16 7,26 6 600
Tillfälligförskola 20 20 8,25 36 000
Medel 20 8,93 18 000
Total hyreskostnad 4 623 000

3 Slutsats
Skillnaden mellan de två scenarierna utgörs främst av antalet barn per grupp som 
ökar från 18 till 20 samt den totala kostnaden per år som är knappt 500tkr lägre i 
scenario 2 jämfört med scenario 1. Jämfört med nuläget medför byggnationen en 
ökning med 1,2 miljoner i scenario 1 och en ökning med drygt 700tkr i scenario 2. 
Lokalkostnaden per barn ökar med cirka 2 500kr i de båda scenarierna jämfört med 
nuläget.

I beslutet gällande preliminära ramar för 2020 samt planåren 2021 och 2022 finns en 
post på 2,1 miljoner redovisad för att täcka Kultur- och bildningsnämndens ökade 
kostnader förenade med nystartandet av en förskola och som ska täcka 
personalkostnader och övriga driftskostnader utöver lokalkostnaderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter uppdraget att genomföra 
byggnationen av en paviljong för förskola som ska rymma 2 barngrupper.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Windal
Tf. Kommundirektör Handläggare
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LEKEBERGSSKOLAN F-9 BYGGHERREKOSTNADER 2019-0-0
U.budget Budgetförändringar Utfall Ber återst Prognos Avikelse Notering

Markinköp/fastighetsbildning -                            

Markkostnad/Nedskrivning -                            -                          -                            

Avstyckning -                            

Lagfart -                          -                            

Räntekostnad -                            -                          -                            

Fastighetsskatt -                          -                            

Summa Mark o fastighetsbildning -                       -                            -                        -                          -                            

Planläggning och projektering av exploaterings anläggningar

Plankostnader -                            

Geo- undersökningar -                            

Markprojektering 50 000                50 000                    

El o teleproj

Arkitekt -                          

Övriga konsulter

Övriga konsulter miljöinvent

Gamla utredningar o projektering -                            

S.a Planl.o Proj av exploateringsanl 50 000                50 000                    -                        -                          -                            

-                            

Fastighetsbildning -                            

Avstyckning -                            

Grundkartor -                            

Utstakning 10 000                10 000                    -                            

Utstakning o kontroll av hus -                            

Nybyggnadskarta -                            

Övrigt -                            

-                            

Summa fastighetsbildning 10 000                10 000                    -                        -                          -                            
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Prognossammanställninh Urspr.budget Budgetförändringar Utfall Ber återst Prognos Avikelse Notering

Bygg o finplaneringsprojektering -                            

Geotekniker -                            

Markproj -                            

Arkitekt -                            

Konstruktör -                            

VS proj -                            

Ventproj -                            

Elproj/styr -                            

Övrig proj Miljö+brand -                            

Ritningskopiering -                            

-                            

Summa bygg o finplanering -                       -                            -                        -                          -                            

Räntor under byggtid -                            

Kreditivkostnad  3% -                            

                        Byggkostnad -                            

                        Planl o proj av exploa -                            

                        Fastighetsbildning -                            

                        Bygg o Finpl-proj -                            

                        Avgifter besiktningar -                            

                        Bygherreadministrat SS o BA -                       -                            

-                            

Summa räntor -                       -                            -                        -                          -                            

-                            

Miljöhantering / Asbest mm -                            

Övriga exploatering moms -                            

Övriga exploatering ej moms -                            

Anslutningsavgift VA -                            

Anslutningsavgift el -                            

Anslutningsavgift internet -                            

Anslutningsavgift FJV -                            

Byggnadslov o VA lov 30 000                30 000                    -                            

Fastighets driftk under byggtid el 20 000                20 000                    -                            

Slut o garanti besiktning 15 000                15 000                    -                            

-                            

Summma Avg.o Besiktningar 65 000                65 000                    -                        -                          -                            

Page 304 of 359



Prognossammanställning U.budget Budgetförändringar Utfall Ber återst Prognos Avikelse Notering

Byggherreadministration -                            

Byggherrekostnader -                            

Projektledning 80 000                80 000                    

Utredningar -                            

Evakueringskostnader/Omflyttning -                            

Administration kontrollansv 20 000                20 000                    -                            

Projekteringsledning -                            

-                            

Byggherreadministration 100 000             100 000                  -                        -                          -                            Summa Byggherreadministration

-                            

Marknadsföring -                            

Marknadsundersökning -                            

Reklam o annonsprod -                            

Annonser -                            

Tryck av trycksaker -                            

brand -                            

Möten -                            

Marknadsföring -                       -                        -                          -                            

 

Fastighetskostnad Byggherrekostn

Mark o Fastighetsbildning -                       -                            -                        -                          -                            

Planl o exploateringkostnader 50 000                50 000                    -                        -                          -                            

Fastighetsbildning 10 000                10 000                    -                        -                          -                             

Bygg o Finplaneringsproj -                       -                            -                        -                          -                            

Räntor -                       -                            -                        -                          -                            

Avgifter besiktningar 65 000                65 000                    -                        -                          -                            

Byggherreadministration 100 000             100 000                  -                        -                          -                            

Marknadsföring -                       -                            -                        -                          -                            

Oförutsett 10% på entreprenadkostnader 75 000                75 000                    -                        

-                        

300 000             300 000                  -                        -                          -                             

Summa Byggherrekostnad 300 000             

-                          

Montage moduler 396 000             

Byggkostnad  Mark 727 000             -                          

EL 10 000                -                            

VVS 10 000                -                            

Hyra moduler 40.100 x 24mån 962 400             

-                          

* -                          -                            

Beräknad Totalsumma hela projektet 2 405 400          

Moms TE kostnad 25% -                       

Moms BH kostnad -                       
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Total Investering 2 405 400           procentandel

Total Investering 2 405 400          

Bedömd investering TE

Bedömd byggtid 4 veckor

Bedömd Loa nybyggnad 348                          m2 6912 kr/m2

Summa -                            m2 -                          kr 0

-                          
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3Page 308 of 359



Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§156 - Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta (KS 19-756)
Ärendebeskrivning

Antalet barn i förskoleålder ökar i kommunen vilket också ökar efterfrågan på platser i den 
pedagogiska i barnomsorgen. Den stora ökningen har lett till att förskolorna i Fjugesta inte 
kunnat ta emot alla barn och det har skapats en barngrupp med förskolebarn från Fjugesta i 
Mullhyttan. Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med kultur- och 
bildningsförvaltningen och Lekebergs kommunfastigheter arbetat för att hitta en tillfällig 
lösning på bristen.

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar om en beställning av byggnation på 
tillfälliga lokaler för två barngrupper i Fjugesta

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter (LEKO) i uppdrag att genomföra 
byggnationen av tillfälliga lokaler för förskola som ska rymma två barngrupper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillfälliga lokaler för förskola i Fjugesta - (81226)
 Situationsplan - (81149)
 Kalkyl - (81148)
 Ritning - (81147)
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Ombyggnation Hidinge skola

19

KS 19-757
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Tjänsteskrivelse 2019-11-14 1 (2)

Dnr: KS 19-757

   

Ombyggnation Hidinge skola

Ärendebeskrivning
Antalet elever i Hidinge skola fortsätter att öka och till hösten 2020 kommer det inte 
att finnas tillräckligt med klassrum till det förväntade antalet klasser. Fler klassrum 
behöver tillskapas på Hidinge skola så att det förväntade antalet klasser kan rymmas i 
skolan. Det kommunala fastighetsbolaget har tagit fram skisser på hur fler klassrum 
skulle kunna tillskapas utan större ombyggnation. Dessa skisser har förankrats med 
verksamheten och en kalkyl har tagits fram. Kostnadskalkylen har sedan resulterat i 
en hyreskalkyl. 

Förslaget är att Lekebergs kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra 
ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och 
grupprum.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-xx
 Kalkylsummering
 Hyreskalkyl
 Skiss bv
 Skiss vån 1

1 Bakgrund
Antalet elever i Hidinge skola fortsätter att öka och till hösten 2020 kommer det inte 
att finnas tillräckligt med klassrum till det förväntade antalet klasser. Sexorna som 
lämnar skolan är färre än de 6-åringar som förväntas börja på skolan. Hidige skola är 
en skola med förhållandevis många kvadratmeter per barn och det finns utrymme i 
skolan för att kunna genomföra lokaleffektiviseringar utan att behöva bygga ut 
skolan. 

2 Analys
Det kommunala fastighetsbolaget har tagit fram skisser på hur fler klassrum skulle 
kunna tillskapas utan större ombyggnation. Dessa skisser har förankrats med 
verksamheten och en kalkyl har tagits fram. Kostnadskalkylen har sedan resulterat i 
en hyreskalkyl. 

Hyreskalkylen anger en ökning av årshyran med 135tkr vilket ryms inom de beslutade 
preliminära ramarna för budgetåret 2020 och efterföljande planår 2021 och 2022.
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Tjänsteskrivelse 2019-11-14 2 (2)

Dnr: KS 19-757

3 Slutsats
Fler klassrum behöver tillskapas på Hidinge skola så att det förväntade antalet klasser 
kan rymmas i skolan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra 
ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och 
grupprum.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Anna Windahl
T.f Kommundirektör Handläggare
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Ombyggnad Hidinge skola

Sammanställning av partneringkalkyler

Ventilation  357 000 

Vs  84 600 

El  488 580 

Styr  102 870 

Bygg inkl. övr. UE  1 043 947 

Summa TE  2 076 997 

Byggherrekostnader  180 000 

Total projektkostnad  2 256 997 
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Hidinge skola Skiss 2019-04-05Ombyggnad Plan BV
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20191-10-03
Hyreskalkyl om- och tillbyggnad Hidinge skola - fler klassrum

F-3 och matsal
Tillkommande  yta 0 kvm 2 250 000 Kr
Befintlig yta 0 kvm
Total yta 0 kvm

Räntekostnad 3,00% 67 500
Avskrivningar byggnader 3,00% 67 500
Avskrivningar markanlägg. 5,00% 0
Drift 250 kr 0
Underhåll 130 kr 0
Summa tillkommande hyra: 135 000

Årshyran ökar med  135 000 kr /kvm
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §157

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3Page 318 of 359



Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§157 - Ombyggnation Hidinge skola (KS 19-757)
Ärendebeskrivning

Antalet elever i Hidinge skola fortsätter att öka och till hösten 2020 kommer det inte att finnas 
tillräckligt med klassrum till det förväntade antalet klasser. Fler klassrum behöver tillskapas 
på Hidinge skola så att det förväntade antalet klasser kan rymmas i skolan. Det kommunala 
fastighetsbolaget har tagit fram skisser på hur fler klassrum skulle kunna tillskapas utan större 
ombyggnation. Dessa skisser har förankrats med verksamheten och en kalkyl har tagits fram. 
Kostnadskalkylen har sedan resulterat i en hyreskalkyl.

Förslaget är att Lekebergs kommunfastigheter får i uppdrag att genomföra ombyggnationen 
på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Lekebergs kommunfastigheter i uppdrag att genomföra 
ombyggnationen på Hidinge skola för att tillskapa ytterligare 2 klassrum och grupprum.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ombyggnation Hidinge skola - (81155)
 Kalkylsummering - (81154)
 Skiss plan BV - (81153)
 Skiss vån 1 tr - (81152)
 Hyreskalkyl Hidinge skola fler klassrum - (81151)
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Rapportering av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS 

kvartal 2, 2019

20

KS 19-637
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Tjänsteskrivelse 2019-10-31 1 (1)

Dnr: KS 19-637

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019

Ärendebeskrivning
Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) 
så ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § 
LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 
Rapporteringen ska enligt 16 kap 6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § 
till kommunfullmäktige samt 6f § till kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten 
för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för 
dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 
2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Ilina Losund
Tf. kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2019-08-28

Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Maria Eck (Verksamhetscontroller)
Tina Jansson (IFO-chef)

Protokollet innehåller paragraferna §61

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Barbro Göransson (C)
Yvonne Hagström (S)
Gerry Milton (SD)
Olle Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Margareta Thorstensson (C)
Håkan Trygg (S)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-28

Datum för överklagan 2019-08-29 till och med 2019-09-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

§61 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 (SON 
19-64)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Svårighet att hitta avlösare som matchar behovet. Fortsätter söka lämplig 
avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -64
Beslutet kommer ej verkställas då ansökan har återtagits.

Verkställda beslut:

Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-04-08 person född -58 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för Beslut verkställt 2019-03-08 person född -
12 enligt 9.6 § LSS

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 2, 2019.
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Protokoll 2019-08-28

Justerare signatur

 

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 2, 2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (77469)
 §85 SONAU Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 - (SON 19-64-2)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (2)

Dnr: SON 19-64

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt      Svårighet att hitta avlösare 
9.5 § LSS för person född -11                                                   som matchar behovet, 
                                                                                                      fortsätter söka lämplig       
                                                                                                      avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap        Beslutet kommer ej    
1 § SoL för person född -64                                                     verkställas då ansökan har 
                                                                                                      återtagits.

Verkställda beslut:         
                                                           
Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för                 Beslut verkställt 2019-04-08 
person född -58 enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL              

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för             Beslut verkställt 2019-03-08 
person född -12 enligt 9.6 § LSS                                                                                    

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 2 (2)

Dnr: SON 19-64

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 2, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare/Verksamhetscontroller
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Protokoll 2019-08-20

Socialnämndens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Leken, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Location  

Övriga
Ann-Mari Gustafsson (Förvaltningschef)
Emil Pettersson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
John Hägglöf (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Emil Pettersson

Beslutande ledamöter
Johan Niklasson (C) (ordförande)
Kjell Edlund (S) (vice ordförande)
John Hägglöf (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Socialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-08-20

Datum för överklagan 2019-08-21 till och med 2019-09-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Emil Pettersson
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

§85 - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 (SON 
19-64)
Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya beslut som ej 
verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt 9.4 § LSS för person född -05
Anledning: Resursbrist och svårighet att matcha behovet. Fortsätter att söka lämplig 
kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt 9.5 § LSS för person född -11
Anledning: Svårighet att hitta avlösare som matchar behovet. Fortsätter söka lämplig 
avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL för person född -64
Beslutet kommer ej verkställas då ansökan har återtagits.

Verkställda beslut:

Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för Beslut verkställt 2019-04-08 person född -58 
enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för Beslut verkställt 2019-03-08 person född -
12 enligt 9.6 § LSS

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda beslut för 
kvartal 2, 2019.
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Protokoll 2019-08-20

Justerare signatur

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (77469)
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 1 (2)

Dnr: SON 19-64

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut, 
kvartal 2 2019

Ärendebeskrivning

Socialnämnden är skyldig att varje kvartal rapportera ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Rapporteringen gäller såväl nya 
beslut som ej verkställts samt kvarstående beslut från tidigare kvartal.

Ej verkställda beslut:                                                                 Anledning:

Beslut fattat 2019-02-01 om kontaktperson enligt             Resursbrist och svårighet att
9.4 § LSS för person född -05                                                  matcha behovet. Fortsätter
                                                                                                      att söka lämplig            
                                                                                                      kontaktperson.

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet enligt      Svårighet att hitta avlösare 
9.5 § LSS för person född -11                                                   som matchar behovet, 
                                                                                                      fortsätter söka lämplig       
                                                                                                      avlösare.

Beslut fattat 190301 om särskilt boende enligt 4 kap        Beslutet kommer ej    
1 § SoL för person född -64                                                     verkställas då ansökan har 
                                                                                                      återtagits.

Verkställda beslut:         
                                                           
Beslut fattat 2018-09-18 om särskild bostad för                 Beslut verkställt 2019-04-08 
person född -58 enligt 5 kap 5 § eller 5 kap 7 § SoL              

Beslut fattat 2018-10-29 om korttidsplacering för             Beslut verkställt 2019-03-08 
person född -12 enligt 9.6 § LSS                                                                                    

Rapporteringen av ej verkställda beslut redovisas till revisorer och 
kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse 2019-08-13 2 (2)

Dnr: SON 19-64

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut samt verkställda 
beslut för kvartal 2, 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Anita Göransson/Maria Eck
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare/Verksamhetscontroller
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §151

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-11-11

Justerare signatur

§151 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
kvartal 2, 2019 (KS 19-637)
Ärendebeskrivning

Enligt 16 kap 6f § SoL (Socialtjänstlagen) samt 28 f-g § LSS (Lag om stöd och service) så 
ska socialnämnden rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som 
inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen ska enligt 16 kap 
6f § ske till Inspektionen för vård och omsorg, 6h § till kommunfullmäktige samt 6f § till 
kommunens revisorer.

Rapportering ska ske kvartalsvis och för varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Ärendet behandlades av socialnämnden den 28 augusti 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 - 

(79097)
 §61 SON Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2019 - (KS 19-637-2)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 - (KS 19-637-1)
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Strategisk handlingsplan 
krisberedskap och totalförsvar

21

KS 19-505
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Tjänsteskrivelse 2019-06-27 1 (1)

Dnr: KS 19-505

   

Tjänsteskrivelse Strategisk handlingsplan 
krisberedskap och totalförsvar

Ärendebeskrivning
Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap 
och totalförsvar under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs 
kommun arbetar för att förebygga samhällsstörningar och förbereder sig att hantera 
händelser.
Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga 
ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan krisberedskap och totalförsvar

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Madeléne De Bésche
Kommundirektör Handläggare
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Program

>Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-XX-XX
Ansvarig för revidering: XXXXXX
Ansvarig tjänsteperson: Säkerhetsstrateg
Diarienummer: XXXXX Regler

Strategisk handlingsplan för 
krisberedskap och totalförsvar

Mandatperioden 2019 - 2022
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Plan 2 (14)

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  
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2 Inledning
Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap 
och totalförsvar under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs 
kommun arbetar för att förebygga samhällsstörningar och förbereder sig att hantera 
händelser.

Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga 
ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden innehåller:

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.

- kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar.
- planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen tar 

fram eller uppdaterar under mandatperioden. 

Utöver detta styrdokument ska kommunen ta fram:

- reglementet för krisledningsnämnden1.
- Instruktionen för kommundirektören som anger vilka uppgifter 

kommundirektören har avseende krisberedskap.

Samt en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen ska innehålla:

- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser.
- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning 

som disponeras vid extraordinära händelser.

Och en utbildnings- och övningsplan.

1 KS 15-154
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3 Övergripande vision, mål och inriktning för arbetet 

3.1 Vision
Lekebergs kommun har mycket hög förmåga att samordna och leda samhällsviktig 
verksamhet och i samverkan med andra aktörer inom och utom kommunens 
geografiska ansvar, hantera kriser, även under höjd beredskap. 

3.2 Mål
Det övergripande målet för arbetet med krisberedskap under perioden 2019-2022, i 
Lekebergs kommun, är att utveckla förmåga, att vid extraordinära händelser och vid 
höjd beredskap, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och ha excellent 
ledningskapacitet och tillräckliga resurser, på kort och lång sikt, för att kunna:

 värna människors liv och hälsa,

 värna samhällets funktionalitet,

 värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, 
rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter,

Det civila försvaret ska ha följande uppgifter: 

 värna civilbefolkningen,  

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, 

 upprätthålla en nödvändig försörjning, 

 bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår 
omvärld,  

 bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra 
påfrestningar på samhället i fred.

3.3 Inriktning
Lekebergs kommun ska under föreliggande mandatperiod inrikta sitt arbete med 
krisberedskap minst mot att:

 säkerställa ledningskapacitet genom organisering, utbildning och övning,

 stärka förmågan att utöva sitt geografiska områdesansvar,

 stärka förmågan att kunna rapportera till andra aktörer i samhället.
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4 Arbetet med krisberedskap 
Arbetet med krisberedskap är integrerat i Lekebergs kommun ordinarie styr- och 
ledningsmodell. 

Kommunfullmäktige: 

 styr inriktningen och beslutar om vision och övergripande mål för 
krisberedskapens verksamhet under mandatperioden,

 beslutar om reglemente för krisledningsnämnden2.

Kommunstyrelsen

 följer upp kommunfullmäktiges inriktning för krisberedskapens verksamhet 
under mandatperioden och håller sig uppdaterad minst 1 gång per år om 
läget med krisberedskap och rådande försvars- och säkerhetspolitiska 
situation och kan ge ny inriktning av krisberedskapens verksamhet m a a 
oväntad händelseutveckling, 

 fastställer och följer upp kommunens risk och sårbarhetsanalys, 
 beslutar om prioriterade områden med anledning av kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys, 
 beslutar om vilka uppgifter kommundirektören ska ha under krisberedskap 

och höjd beredskap.

Nämnderna

Beslutar om och följer upp verksamhetsplan för krisberedskap inom sitt 
verksamhetsområde (inklusive åtgärder maa risk och sårbarhetsanalysen). 

Krisledningsnämnden

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun 
finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser 
(krisledningsnämnd). Kommunens krisledningsnämnd väljs av kommunfullmäktige.

Krisledningsnämndens uppgifter framgår av 2 kap. 4§ första stycket lagen (2006:554) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden för övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
Krisledningsnämndens ordförande, eller vid dennes förfall vice ordföranden, får fatta 
beslut på nämndens vägnar i ärenden som är brådskande och inte kan vänta på 
nämndens beslut.

2 KS 15-154
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Om det inte finns behov av krisledningsnämndens speciella beslutsbefogenheter 
behöver nämnden heller inte träda i funktion. Då blir beslutet att klara den 
uppkomna situationen inom ramen för den ordinarie organisationen.

Kommundirektören:

 ansvarar för verkställighet och uppföljning av krisberedskaps verksamhet. 
 är chef över krisledningsorganisationen och krigsorganisationen,
 beslutar om utbildnings- och övningsplan samt kommunens sammantagna 

verksamhetsplan för krisberedskap och civilt försvar.
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5 Arbetet med civilt försvar
Lekebergs kommun ska under perioden 2019-20203 inrikta arbetet med civilt försvar 
minst mot målbilden att Lekebergs kommun ska vidta de förberedelser som behövs 
för verksamhet under höjd beredskap så att kommunen på sikt kan fullgöra sina 
uppgifter och sitt ansvar inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig4. 

De prioriterade uppgifterna är:

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar
 Säkerhetsskydd
 Krigsorganisation och krigsplacering

Övriga uppgifter som ska genomföras under perioden är

 Ledningsansvar
 Geografiskt områdesansvar
 Rapportering

5.1 Inriktning civilt försvar 
Uppgifter att genomföra enligt Kommunöverenskommelsen 2018-20205.

Kompetenshöjning gällande totalförsvar

 Nyckelpersoner, dvs minst kommunstyrelsens ledamöter och 
kommunledningen, ska under perioden genom utbildning ges kunskaper om 
höjd beredskap och totalförsvar

Säkerhetsskydd

 Kommunen har en säkerhetsskyddschef.

 Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m m) för att kunna 
hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet 
utan att de röjs, ändras eller förstörs.

 Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens 
verksamhet.

Krigsorganisation och krigsplacering

 Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom 
totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska 

3 Överenskommelse mellan SKL och MSB gäller till och med 2020.
4 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 SKL 18/01807, 
MSB 2018-05681
5 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 SKL 18/01807, 
MSB 2018-05681
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bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och 
krigsplaceringar6.

Ledningsansvar

 Kommunen utbildar och övar kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd 
beredskap ansvara för kommunens ledning.

 Kommunen ska inom ramen för den statliga ersättningen medverka i 
utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning 
anordnad av annan statlig myndighet.

Geografiskt områdesansvar

 Kommunen informerar berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.

Rapportering

 Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för 
informationsutbyte.

 Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbilder.

6 Regional grundsyn för totalförsvaret i Örebro län, 2017
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6 Geografiskt områdesansvar
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Det geografiska områdesansvaret innebär (LEH kap 2, 7§) att kommunen ska, inom 
sitt geografiska område, i fråga om extra ordinära händelser verka för att:

 olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- 
och förberedelsearbetet,

 de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas, och att

 informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Dessa punkter konkretiseras i kommunöverenskommelsen med följande inriktning.

Kommunen ska:

 ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område, möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av 
förberedelser inför extraordinära händelser,

 kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal 
nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder (detta 
innebär att kommunen ansvarar för att erbjuda mötesplats och att driva 
arbetet kopplat till ISF framåt. Här ingår t ex att sammankalla, leda och 
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder)

 ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär 
händelse,

 verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse 
samordnas, 

 kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan 
med näraliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det geografiska 
området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa 
aktörerna vill och kan samverka med kommunen.

6.1 Samverkan 
Kommunen ska ta initiativ, driva på och leda samverkan och samordning av olika 
aktörer i kommunen som kan vara viktiga för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna 
upprätthållas för att värna om dem som befinner sig inom kommunens gränser. Det 
kan t ex handla om samverkan med elbolag, livsmedelsföretag (producenter och 
leverantörer), livsmedelsbutiker, bensinmackar, logistikföretag m fl. 
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Det innebär också samverkan med andra kommuner, kommunala bolag, statliga 
myndigheter inklusive Försvarsmakten och frivilligorganisationer.
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7 Risk och sårbarhetsanalyser
Kommunen ska under det första kalenderåret vid ny mandatperiod göra en analys av 
vilka risker, hot och samhällsstörningar som kan inträffa samt hur dessa händelser 
kan påverka den egna verksamheten. Dessa risker kan vara eller leda till en 
extraordinär händelse.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: 

 kartlägga hot, risker och sårbarheter inom kommunen 
 utgöra en grund i kommunens krisberedskapsarbete 
 öka medvetenheten och stärka kunskapen samt ge beslutsunderlag för 

beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
 ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och 

anställda 
 ge underlag för samhällsplanering

Länsstyrelsen i Örebro län och länets kommuner har sedan år 2014 arbetat 
tillsammans i syfte att bidra till enhetlighet i presentationen av risk- och 
sårbarhetsanalyser för att öka jämförbarheten samt skapa en grund för arbetet med 
kartläggning av risker.

Den övergripande processen i Lekebergs kommun för framtagandet av en RSA leds 
på tjänstepersonnivå. Processen innebär:

 att identifiera samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område, att kartlägga risker och sårbarheter,

 att identifiera kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet,

 att identifiera och analysera risker för kommunen och kommunens 
geografiska område,

 att beskriva identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom 
kommunen och dess geografiska område,

 att lägga fram förslag för att bygga bort risker och sårbarheter inom 
kommunens geografiska område. 

Sammanställningen av Lekebergs kommun risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak 
baserad på internt arbete och intern informationsinhämtning med deltagande av 
medarbetare i kommunens olika förvaltningar och bolag. För de verksamheter med 
samhällsviktiga funktioner och beroenden som inte ägs och drivs av kommunen har 
relevanta aktörer deltagit vid framtagandet av analyser och underlag.

7.1 Tystnadsplikt och sekretess i risk- och sårbarhetsplanen
Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) i sin mest detaljerade form innehåller underlag 
om förhållanden som är av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser 
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och förhållanden som är av betydelse för totalförsvaret eller riket i övrigt. Därför har 
den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller 
åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap tystnadsplikt, 
se LEH kap 7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS) föreskriver i paragraf 6 att om 
rapporteringen av risk- och sårbarhetsanalyserna innehåller uppgifter som 
kommunen bedömer ska omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) ska det framgå i rapporteringen vilka dessa uppgifter är. 

Mot bakgrund av detta redovisas risk och sårbarhetsanalys som en öppen handling, 
men finns en sekretessbelagd åtgärdsplan. Den sistnämnda utgåvan utgör ett 
arbetsredskap för medarbetare att mer i detalj vidta förebyggande åtgärder för att 
bygga bort risker och sårbarheter.

Den öppna utgåvan är således begränsad och innehåller inte följande information.

 Information om gränssättande tekniska faktorer (såsom brist på kapacitet 
och redundans i kritiska system).

 Detaljerade beskrivningar av beroendeförhållanden, exempelvis till specifika 
leverantörer.

 Detaljerade beskrivningar av hur myndigheten och dess personal ska agera i 
en situation av kris eller svår påfrestning.

 Specifik information om olika slags kritiska anläggningar, exempelvis 
geografisk placering av beredskapsanläggningar.
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8 Utbildning och övning
Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
kommunens beredskapsfunktioner inom t e x kommunalteknisk försörjning och 
krisstöd ska vara utbildade och övade.

 Kommunens krisledningsnämnd utbildas minst en gång per mandatperiod 
och övas minst en gång per mandatperiod

 Krisledning på central nivå ska utbildas minst två gånger per mandatperiod 
och övas minst en gång per år

 Deltagare i kommunens krisorganisation utbildas i stabsmetodik och andra 
relevanta utbildningar

 RSA:n används som underlag i planering av utbildningar och övningar

 Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå
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9 Planering

Kommunen ska ta fram  Beslutas av  Senast datum

Ett styrdokument med mål och inriktning för arbetet, 
om styrning, process för risk- och sårbarhetsanalys, 
ambitioner i geografiskt områdesansvar samt om 
planering

Kommunfullmäktige   31 dec under mandatperiodens 
första år

Ett reglemente för krisledningsnämnden Kommunfullmäktige  Under mandatperioden 2019-2022

Vilka uppgifter kommundirektören ska ha i 
förberedande arbete och vid krisledning Kommunstyrelsen   Anges i instruktion för 

kommundirektören

En risk- och sårbarhetsanalys Kommunstyrelsen
31 oktober under mandatperiodens 
första år (ska rapporteras då till 
länsstyrelsen)

En plan för hantering av extraordinära händelser om 
organisering, samverkan och ledning för att uppnå 
inriktning och samordning och om lokaler och teknisk 
utrustning (Krishanteringsplan)

Kommundirektören   31 dec under mandatperiodens 
första år

En utbildnings- och övningsplan Kommundirektören   31 dec under mandatperiodens 
första år
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Protokoll 2019-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Gustav Olofsson (tf. kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §152

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Pernilla Marberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-11

Datum för överklagan 2019-11-11 till och med 2019-12-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§152 - Strategisk handlingsplan för krisberedskap och 
totalförsvar (KS 19-505)
Ärendebeskrivning

Denna handlingsplan fungerar som ett styrdokument för arbetet med krisberedskap och 
totalförsvar under mandatperioden 2019 – 2022 och beskriver hur Lekebergs kommun arbetar 
för att förebygga samhällsstörningar och förbereder sig att hantera händelser.
Handlingsplanen är utformad så att den möter villkoren för användning av de statliga 
ersättningarna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap och 
Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (81022)
 Strategisk handlingsplan för krisberedskap och totalförsvar - (76185)
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Tjänsteskrivelse 2019-10-30 1 (1)

Dnr: KS 19-742

   

Tjänsteskrivelse – Val till Regionala rådet för 
totalförsvar

Ärendebeskrivning
Regionala rådet för totalförsvar är ett samrådsforum före, under och efter en 
samhällsstörning. Syftet med rådet är att skapa förutsättningar för helhetssyn och 
tryggad säkerhet för de som bor och vistas i Örebro län. Representanterna i rådet är 
beslutsfattare och chefer från samtliga kommuner, räddningstjänster, Region Örebro 
län, Polisområde Örebro län, SOS Alarm, Civilförsvarsförbundet och Militärregion 
väst. 

Rådet ska nu utvecklas och bli en effektiv plattform för samverkan inom området 
totalförsvar. Rådsorganisationen har setts över och länsstyrelsen har beslutat att 
Landshövdingen ska vara ordförande för rådet. 

Länsstyrelsens önskemål om representation i rådet är att kommunerna har två 
ordinarie representanter i form av kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör samt utsedda ersättare för dessa. Då länsstyrelsens ambition är att 
dela säkerhetsskyddsklassificerad information bör representanterna vara behöriga 
att kunna ta del av sådana uppgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. utser Johan Niklasson (C) till ordinarie representant i regionala rådet för 
totalförsvar

2. utser Håkan Söderman (M) till ersättare i regionala rådet för totalförsvar

LEKEBERGS KOMMUN
 

Gustav Olofsson Kajsa Rosén
Kommundirektör Handläggare
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