
Protokoll 2019-04-29

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-21:45 Hidinge skola Location  

Övriga
Birgitta Hultin  (S) (Ordförande för revisionen) §34, §40
Martin Willén (Kommundirektör) §35
Anna Bilock  (Ekonomichef) §40

Beslutande ledamöter
Mikael Bergdahl (S) (ordförande)
Charlotta Englund (C) (vice ordförande)
Britt Åhsling (M) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Johan Niklasson (C)
Lisa Schneider (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Elin Nilsson (L) §§17-41, §43
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Soler (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Henrik Hult (C)  ersätter Amanda Höjer (C)
Marcelos Doverholt (C)  ersätter Peter 
Sahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Leif Göransson (C)
Gunilla Pihlblad (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Mait Edlund (S)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L) §§20-21, 
§§38-43
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)
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Protokollet innehåller paragraferna §§17-43

Ordförande _________________________________________________________________
Mikael Bergdal (S)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Johan Niklasson (C) Pernilla Marberg (SD)

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-04-29

Datum för överklagan 2019-05-09 till och med 2019-05-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Ärendelista
§17 Val av justerare
§18 Medborgarförslag angående utökad belysning samt utbyggd vägren på väg 204
§19 Interpellationer och enkla frågor

§20 Interpellation från Caroline Elfors (M) om Personaltäthet skola och förskola ställd till 
Berth Falk

§21 Interpellation från Håkan Söderman (M) till kommunstyrelsens ordförande om 
barnkonventionen

§22 Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande 
angående att avhysa tiggare

§23 Interpellation från Pernilla Marberg (SD) ställd till kommunstyrelsens ordförande 
angående chefernas arbetsmiljörapport

§24 Interpellation från Kerstin Leijonborg (FL) till Kommunstyrelsens ordförande Wendla 
Thorstensson kring chefernas arbetsmiljö i Lekebergs kommun

§25 Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till Berth Falk (S) om Lanna badgruva
§26 Anmälan av nya motioner

§27 Motion om drygt två skolklasser i Lekeberg saknar förutsättningar för att utvecklas 
enligt deras rättigheter i skollagen

§28 Motion om kungörelse av kommunfullmäktige
§29 Motion om att Lekebergs kommun bör upprätta en koldioxidbudget
§30 Valärenden
§31 Avsägelse från uppdrag som ledamot i Lekebergs Kommunfastigheter AB
§32 Fyllnadsval till styrelsen i Lekebergs Kommunfastigheter AB
§33 Val av tillfälligt ombud till Förenade småkommuner
§34 Information från revisionen
§35 Lekebergs kommuns bolagspolicy
§36 Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)
§37 Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO)
§38 Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag AB
§39 Årsredovisning 2018 för kommunens helägda bolag och direktiv till ombud
§40 Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun
§41 Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)
§42 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018
§43 Inkomna meddelanden
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§17- Val av justerare

Ärendebeskrivning
Två justerare behöver utses att justera sammanträdesprotokollet.

Justering sker den 8 maj kl. 15:00 i kommunhuset.

Beslut
Kommunfullmäktige utser Johan Niklasson (C) och Pernilla Marberg (SD) med Kjell Edlund (S) och 
Håkan Söderman (M) som ersättare.
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§18 - Medborgarförslag angående utökad belysning samt utbyggd 
vägren på väg 204 (KS 19-84)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående utökning av belysning samt vägren vid trafikdelare i 
Mullhyttan, väg 204, österut mot Fjugesta då denna anses svår att upptäcka när det är mörkt ute 
samt att det inte är trafiksäkert för fotgängare och cyklister att passera där samtidigt som övrig 
trafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag gällande utökad belysning samt utbyggnad av väggren 

på väg 204 - (72776)
 Medborgarförslag Gällande utökad belysning samt utbyggd väggren på väg 204. - (KS 19-84-

1)
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§19- Interpellationer och enkla frågor

Ärendebeskrivning
Under denna punkt redovisas inkomna enkla frågor och interpellationer.

Enkla frågor
En fråga ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast en dag före den sammanträdesdag, då den ska ställas.

Svar på fråga behöver inte vara skriftligt. När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och 
den som svarar delta i överläggningen.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Interpellationer
En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör lämnas in till 
kommunstyrelseförvaltningen senast fem dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att 
ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid sammanträdet. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 
närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt eller tillföras protokollet om den besvaras vid 
sammanträdet, där den väckts. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den 
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 § kommunallagen, 
får interpellationen riktas till ordföranden i företagets styrelse.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då interpellationen behandlas 
bara om ersättaren tjänstgör också vid det tillfället.
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§20 - Interpellation från Caroline Elfors (M) om Personaltäthet 
skola och förskola ställd till Berth Falk (KS 19-118)
Ärendebeskrivning
Inkom förra och ska besvaras denna KF.

Avsändare är Caroline Elfors (M) och den är ställd till Berth Falk (S) och berör bemanning och budget 
inom kultur och bildnings område.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslutsunderlag
 Interpellation om Personaltäthet skola och förskola ställd till Berth Falk - (KS 19-118-1)
 Svar interpellationer - (KS 19-118-2)
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§21 - Interpellation från Håkan Söderman (M) till 
kommunstyrelsens ordförande om barnkonventionen (KS 19-
119)
Ärendebeskrivning
Inkom på förra kommunfullmäktige och ska besvaras detta sammanträde.

Avsändare är Håkan Söderman (M) och den är ställd till Wendla Thorstensson (C) och gäller arbetet 
med barnkonventionen inom Lekebergs kommun.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslutsunderlag
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om barnkonventionen - (KS 19-119-1)
 Svar på interpellation - (KS 19-119-2)
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§22 - Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande angående att avhysa tiggare (KS 
19-249)
Ärendebeskrivning
En interpellation har ställts av Pernilla Marberg (SD) till Wendla Thorstensson (C) och berör hur 
Lekebergs kommun arbetar med tiggare.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen som besvarad.

Beslut
Kommunfullmäktige frångår ärendet då interpellationen har återtagits

Beslutsunderlag
 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående att avhysa tiggare - (KS 19-249-1)
 Svar på interpellationer - (KS 19-249-2)
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§23 - Interpellation från Pernilla Marberg (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående chefernas 
arbetsmiljörapport (KS 19-313)
Ärendebeskrivning
En interpellation har ställts av Pernilla Marberg (SD) till Wendla Thorstensson (C) och berör hur 
informationen kring en rapport om arbetsmiljön för cheferna i Lekebergs kommun har skett.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslutsunderlag
 Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande angående chefernas 

arbetsmiljörapport - (KS 19-313-1)
 Svar på interpellationer - (KS 19-313-2)
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§24 - Interpellation från Kerstin Leijonborg (FL) till 
Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson kring 
chefernas arbetsmiljö i Lekebergs kommun (KS 19-319)
Ärendebeskrivning
Interpellation från Kerstin Leijonborg (FL) till Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson 
(C) kring chefernas arbetsmiljö i Lekebergs kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslutsunderlag
 KF, interpellation - (KS 19-319-1)
 Svar på interpellation - (KS 19-319-2)
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§25 - Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till Berth Falk (S) 
om Lanna badgruva (KS 19-314)
Ärendebeskrivning
En interpellation har ställts av Pernilla Marberg (SD) till Berth Falk (S) och arbetet kring Lanna 
Badgruva.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad

Beslutsunderlag
 Interpellation - Lanna badgruva är en av kommunens offentliga badplatser - (KS 19-314-1)
 Svar interpellationer - (KS 19-314-2)
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§26- Anmälan av nya motioner

Ärendebeskrivning
Under denna punkt anmäls inkomna motioner.
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§27 - Motion om drygt två skolklasser i Lekeberg saknar 
förutsättningar för att utvecklas enligt deras rättigheter i 
skollagen (KS 19-331)
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från dom moderaterna ledamöterna i fullmäktige .  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslutsunderlag
 Motion - Drygt två skolklasser i Lekeberg saknar förutsättningar för att utvecklas enligt deras 

rättigheter i skollagen - (KS 19-331-1)
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§28 - Motion om kungörelse av kommunfullmäktige (KS 19-344)
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Kerstin Leijonborg, Framtidspartiet i Lekeberg  (FL)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslutsunderlag
 Motion om kungörelse av kommunfullmäktige - (KS 19-344-1)
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§29 - Motion om att Lekebergs kommun bör upprätta en 
koldioxidbudget (KS 19-346)
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Miljöpartiet (MP) 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen anmäld  

Beslutsunderlag
 Motion från miljöpartiet- Lekebergs kommun bör upprätta en koldioxidbudget - (KS 19-346-

1)
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§30- Valärenden

Ärendebeskrivning
Under denna punkt avhandlas eventuella valärenden, avsägelse och fyllnadsval.
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§31 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (KS 18-984)
Ärendebeskrivning
En avsägelse har inkommit från Christoffer Elfors (FL) från uppdraget som ledamot i LEKO.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Christoffer Elfors (FL) avsägelse.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Christoffer Elfors (FL) avsägelse.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från uppdrag i LEKO - (KS 18-984-3)

Page 19 of 32



Protokoll 2019-04-29

20

§32 - Fyllnadsval till styrelsen i Lekebergs Kommunfastigheter AB 
(KS 18-984)
Ärendebeskrivning
Ett fyllnadsval behöver göras till styrelsen för LEKO med anledning av en avsägelse.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lars-Gunnar Borglund (FL) som ny ledamot i Lekebergs 
Kommunfastigheter AB
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§33 - Val av tillfälligt ombud till Förenade småkommuner (KS 19-
303)
Ärendebeskrivning
Då varken ordinarie ombud, Wendla Thorstensson (C) eller ersättare Håkan Söderman (M) kan delta 
på stämman för Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s stämma behöver ett tillfälligt ombud 
väljas.

Förslag till ersättare är Berth Falk (S)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Berth Falk (S) till ombud för Småkommuners Försäkrings AB:s stämma 
2019.

Beslut
Kommunfullmäktige utser Berth Falk (S) till ombud för Småkommuners Försäkrings AB:s stämma 
2019.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ombud till Förenade småkommuners försäkrings AB - (72675)
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§34- Information från revisionen

Ärendebeskrivning
Under denna punkt informerar kommunens lekmannarevisorer.

Vid föregående sammanträde den 25 februari 2019 bordlades Revisionsraporten - Granskning av 
Sydnärkes IT-nämnd på grund av att det inte var rätt handling som visades i Meetings. Därmed 
behandlas revisionsrapporten idag.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT-nämnd - (Syd-IT 18-192-1)
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (KS 19-35-5)
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§35 - Lekebergs kommuns bolagspolicy (KS 18-745)
Ärendebeskrivning
Förslag till bolagspolicy reglerar kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens roller som ägare 
och aktörer i styrningen av bolagen. Här förtydligas till exempel vilka former av ägardirektiv 
kommunfullmäktige kan fastställa. Fortsättningsvis ska tre olika former av ägadirektiv tillämpas, 
nämligen:

 Årliga budgetdirektiv som en del i beslutet om kommunens budget och
 flerårsplan. Dessa kommer då att ersätta nuvarande ägardirektiv
 Särskilt ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga
 Beslut om att hela eller delar av ett kommunalt styrdokument (policy, program, riktlinje etc.) 

även ska gälla bolagen.

Kommunens bolag har fått lämna synpunkter och är framtagen med stöd att konsulter från PWC.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-planen 

antas.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-planen 

antas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bolagspolicy - (KS 18-745-2)
 Lekebergs kommuns bolagspolicy - (71205)
 §88 KS Bolagspolicy - (KS 18-745-4)
 §54 KSAU Bolagspolicy - (KS 18-745-3)
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§36 - Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB 
(LEKO) (KS 19-191)
Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning anger 
ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) - (KS 19-

191-3)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - (71123)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - med ändringar - (71127)
 §91 KS Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) - (KS 19-191-4)
 §56 KSAU Ny bolagsordning Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) - (KS 19-191-2)
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§37 - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) (KS 19-
192)
Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning anger 
ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB - (KS 19-192-1)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB - (71124)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB med ändringar - (71129)
 §90 KS Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) - (KS 19-192-3)
 §57 KSAU Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) - (KS 19-192-2)
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§38 - Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag 
AB (KS 19-190)
Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen föreslår 
förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med lagstiftning anger 
ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr KS 14-141).

Beslut
Kommunfullmäktige

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr KS 14-141).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning - (71577)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB - För antagande - (71132)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB med ändringar - (71125)
 §55 KSAU Ny bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag - (KS 19-190-2)
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§39 - Årsredovisning 2018 för kommunens helägda bolag och 
direktiv till ombud (KS 19-189)
Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs 
kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för kommunens bolag 2018 och kommer 
ha bolagstämmor 6 maj 2019.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att

1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets 
resultat samt

2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag

Beslut
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att

1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets 
resultat samt

2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 208 för kommunens bolag och direktiv till ombud - (KS 19-

189-4)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018 - (KS 19-189-1)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2018 - (KS 19-189-3)
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2018 - (KS 19-189-2)
 §80 KS Årsredovisning 2018 för kommunens helägda bolag och direktiv till ombud - (KS 19-

189-5)
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§40 - Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun (KS 19-159)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av det 
ekonomiska utfallet för 2018.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått tre mål, tre är delvis 
uppnådda.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 33 mnkr för 2018. Fördelningen är att Lekebergs 
kommun visar ett positiv resultat om 24 mnkr och det helägda moderbolaget, Lekebergs kommunala 
holding AB redovisar ett positivt resultat om ca 10 mnkr. I Lekebergs kommunala holding AB ingår, 
Lekebergs Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Anette Bergdal (S) och Henrik Hult (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun - (KS 19-159-1)
 Lekebergs kommuns årsredovisning 2018 - (KS 19-159-3)
 §40 KSAU Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018 - (KS 19-159-2)
 §74 KS Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018 - (KS 19-159-7)
 Revisorernas redogörelse för år 2018 - (KS 19-159-6)
 Revisionsberättelse för år 2018 - (KS 19-159-4)
 Bokslut 2018 Presentation KF - (73256)

Page 28 of 32



Protokoll 2019-04-29

29

§41 - Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del 
av Vreta bytomt) (KS 17-331)
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse på del av fastighet Hidinge-
Lanna 4:62 m.fl. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet
Yrkanden
Stefan Elfors (FL) yrkar på återremiss för att utreda i ett större perspektiv och att vi får en bra dialog 
mellan nämnder, förvaltningar och övriga nämnder där alla övergripande effekter vägs in.

Pernilla Marberg (SD), Gerry Milton (SD) och Nathalie Pace-Solar (SD) yrkar bifall till Stefan Elfors (FL) 
yrkande

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras göras idag eller återremitteras

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Reservationer
Pernilla Marberg (SD), Gerry Milton (SD), Nathalie Pace-Solar (SD), Stefan Elfors (FL), Kerstin 
Leijonborg (FL) och Caroline Elfors (M) reserverar sig till förmån för återremiss

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge-Lanna 4:62 - (KS 17-331-65)
 Granskningsutlåtande 1 - (71040)
 Granskningsutlåtande 2 - (71041)
 Fastighetsförteckning - (71039)
 Samrådsredogörelse uppdaterad version - (71036)
 Plankarta-A2 - (71035)
 Planbeskrivning - (71034)
 Orienteringskarta.pdf - (71616)
 Tidslinje planprocess - standardförfarande-01.jpg - (71615)

Page 29 of 32



Protokoll 2019-04-29

30

 §87 KS Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) - (KS 17-
331-67)

 §52 KSAU Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) - (KS 
17-331-66)
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§42 - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 (KS 19-
96)
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 30 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 2018.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 2018.

Anteckning
Elin Nilsson (L) anmäler jäv

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - (KS 19-96-3)
 Reviderad tjänsteskrivelse kvartal 4 2018, till socialnämnden - (KS 19-96-2)
 §5 SON Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 - (KS 19-96-1)
 §93 KS Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 - (KS 19-96-5)
 §58 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 - (KS 19-96-4)
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§43- Inkomna meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige under perioden 16 februari till och med den 16 april 
2019.

Meddelanden
  Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018 - (KS 19-157-1)
  Årsredovisning Sydnärkes miljönämnd 2018 - (KS 19-184-1)
  Årsredovisning Sydnärkes byggnämnd 2018 - (KS 19-171-1)
  Årsredovisning Nerikes brandkår 2018 - (KS 19-182-1)
  Verksamhetsberättelse Taxe- och avgiftsnämnden 2018 - (KS 19-164-1)
  Holdingbolaget - 2019-03-04 - (KS 17-259-2)
  Beslut - Ny ledamot/ersättare för ledamot i komunfullmäktige - (KS 19-68-5)
  Bokslut för överförmyndarkansliet 2018 - (KS 19-218-1)
  §54 KS Intern kontroll för Lekebergs kommun - rapport 4 - (KS 18-1018-17)
  Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 20190405 - (KS 19-259-2)
  Sammanträdesprotokoll Lekebergsbostäder 2019-02-28 - (KS 19-279-1)
  Sammanträdesprotokoll Lekebergs Kommunfastigheter AB 2019-02-28 - (KS 19-278-1)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Medborgarförslag angående utökad belysning samt utbyggd 
vägren på väg 204

§18

KS 19-84

   



Tjänsteskrivelse 2019-04-16 1 (1)

Dnr: KS 19-84

   

Tjänsteskrivelse – Medborgarförslag angående utökad 
belysning samt utbyggd vägren på väg 204

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående utökning av belysning samt vägren vid 
trafikdelare i Mullhyttan, väg 204, österut mot Fjugesta då denna anses svår att 
upptäcka när det är mörkt ute samt att det inte är trafiksäkert för fotgängare och 
cyklister att passera där samtidigt som övrig trafik.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Interpellationer och enkla frågor

§19

   



Interpellation från Caroline Elfors (M) om Personaltäthet skola 
och förskola ställd till Berth Falk 

§20

KS 19-118

   



Svar på interpellation från Caroline Elfors angående Personaltäthet i skola och förskola.

I interpellationen ställer Caroline följande frågor.

1. Hur vi i majoriteten ska stoppa utvecklingen av minskad personaltäthet till förhållanden 
antal barn och hur vi ska återgå till tidigare nyckeltal.

2. Hur mycket pengar majoriteten förväntas spara på skolskjutsar, och vilken förändring det 
ger på nyckeltal i skola och förskola.

Att nyckeltalen har förändrats och ökat sedan 2017 är inget nytt. Från 2018 till 2019 är det en 
marginell förändring. Hur nyckeltalen förändras beror på hur budgetramen ser ut och eftersom det 
inte blev någon kompensation för volymökningar 2018 så påverkade det självklart nyckeltalen.

På första frågan kan jag säga att vi ser över detta. Idag har vi inget fastställt nyckeltal för hur många 
barn per personal det ska vara. Vi behöver se över resursfördelningsmodellen, vilket även diskuteras 
och uttrycks som önskemål från personalen på våra förskolor när jag träffar dem. Detta är något som 
jag även diskuterar med förvaltningen och vet att man tittar på tillsammans med 
ekonomiavdelningen, för att ta fram ett förslag. Utöver detta och för första gången i Lekebergs 
historia så tittar vi även på lokalförsörjningen, för att kunna planera mer långsiktigt kring 
lokalbehovet. I det ingår även att titta på antalet barn per avdelning, vilket också är ett nyckeltal. 

Hur vi ska arbeta för att återgå till tidigare nyckeltal vad gäller personaltäthet har jag inget svar på 
just nu, då vi i dagsläget inte vet vad ett rimligt nyckeltal innebär. Men självklart ska vi arbeta för en 
bra miljö för så väl barn som personal.

På fråga två är mitt svar att vi i steg ett, i den översyn av skolskjutsarna som pågår, tittar på om vi kan 
spara in 1-2 bussar genom att alla elever ansöker om skolskjuts. Skulle vi lyckas spara in två bussar 
skulle det kunna ge en besparing på ca 1.5 mkr. Det skulle exempelvis bidra med en ökning på 3.2 
tjänster i förskolan. Det i sin tur gör en förändring på nyckeltalen i förskolan från 6.6 till 6.4 barn per 
årsarbetare. Vår ambition på sikt, är att gå från ca 19 tkr/elev till 16 tkr/elev genom att göra en bra 
upphandling och en effektiv optimering. 

Berth Falk

Kultur och bildningsnämndens ordförande.



Interpellation från Håkan Söderman (M) till kommunstyrelsens 
ordförande om barnkonventionen 

§21

KS 19-119

   



Svar på interpellation från Håkan Söderman angående FN:s barnkonvention.

I interpellationen ställer Håkan följande fråga.

När kommer kommunstyrelsen informeras om att arbete initierats och få en uppföljning hur 
implementeringen går?

Kommunstyrelsen fick information kring arbetet omkring att FN:s barnkonvention blir lag 2020 på 
sammanträdet den 10/4 av kommundirektören. 

Inför att lagen ska träda i kraft så pågår arbete både nationellt, regionalt och lokalt. När en ny lag 
träder i kraft så är det viktigt att vi på kommunalnivå omvärldsbevakar och tar hjälp av det nationella 
arbetet. Därför ta förvaltningarna del av information från Sverige kommuner och landsting (SKL) m.fl. 
för att se hur detta kan omvandlas till verksamheten i Lekeberg. 

Regionalt så har seminarium och föreläsningar anordnats där politiker och tjänstepersoner från 
kommunen deltagit. 

På lokalnivå så arbetar folkhälsoteamet med att ta fram information till förvaltningarna. Kultur- och 
bildningsnämnden har fått information om lagen på sin utbildningsdag den 2/4. Samtal förs mellan 
ordförandena och förvaltningarna kring identifiering av vad vi gör idag och vilka förändringar som 
behöver vidtas utifrån den nya lagstiftningen. 

Inför nya lagstiftningar är det viktigt att kommunen förbereder sig väl men det är också viktigt att vi 
inte uppfinner ”hjulet själva”, utan att vi tar stöd i de nationella och regionala utredningarna och 
rekommendationer.  

Wendla Thorstensson

Kommunstyrelsens ordförande 



Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till kommunstyrelsens 
ordförande angående att avhysa tiggare

§22

KS 19-249
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2019-03-22

Interpellation Sverigedemokraterna Lekeberg

Till: Wendla Thorstensson KSO

Det finns många av oss som vill hjälpa medmänniskor i olika form av nöd, det är sunt!

Alternativ för att kunna hjälpa nödställda är många, både som privatperson och via ombud.
Övertygelse om var och vilket bistånd som gör mest nytta, vilken organisation som ska företräda och
förmedla gåva är upp till givaren. Enkelt förklarat, att bistå görs av de flesta genom ett individuellt
aktivt uppsökande till en hjälporganisation som ser till att bistånd till nödställd rätteligen kommer
fram. Dessa hjälporganisationer finns registrerade och är kontrollerade. De är välfungerande. De är
lagliga.

Så har vi människor som behöver hjälp men som inte berörs av de välfungerande etablerade
organisationerna. Människor som i den kriminella världen utnyttjas och nyttjas. Våra tiggare.

Att människor i nöd utnyttjas av illegala ligor i tiggarorganisationer har av rättsväsendet bekräftats.
Ligorna gör stora ekonomiska olagliga vinster med att utnyttja sämre ställda, främst fattiga Romer.
Sedan något år tillbaka har det från myndigheter önskats att vi inte stödjer denna kriminella
verksamhet med att lägga slantar i tiggarnas muggar.

Sedan flera år sitter kontinuerligt med jämna tidsintervaller några tiggare strategiskt (ut)placerade
med muggar så att vi förbipasserande ska lägga en slant, till vad? En organiserad kriminalitet eller en
nödställd?

l Lekeberg har i "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lekebergs kommun" (2017) § 12, tydligt i
text påtalat "att all insamling av pengar i bössor eller liknande kräver tillstånd". Ändå har vi med
jämna tidsintervaller tiggare på plats i kommunen.

För Sverigedemokraterna Lekeberg, blir detta en signal att vi i kommunen, har ett antaget regelverk
som inte behöver efterlevas.

Därför frågar Sverigedemokraterna Lekeberg

Vilka åtgärder görs i Lekeberg för att avhysa tiggare och för att få en permittering av illegal
insamling av pengar, berörs inte tiggare i Lekeberg av den antagna §12 i Lekebergs ordningsregler.

Sverigedemokraterna Lekeberg
Pernilla Marberg
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Svar på interpellation från Pernilla Marberg angående tiggeri. 

Sverigedemokraterna har genom Pernilla Marberg ställt följande fråga i sin interpellation:

Vilka åtgärder görs i Lekeberg för att avhysa tiggare och för att få en permittering av illegal 
insamling av pengar, berörs inte tiggare av den antagna § 12 i Lekbergs ordningsregler?

I Lekebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter lyder § 12: 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte 
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.  

Dessa föreskrifter gäller allmänplats i Lekebergs kommun och är ett underlag för att kunna lagföra 
personer som överträder bestämmelserna. Under § 23 i samma regler kan följden läsas:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § 
första stycket, 13 §, 15-19 §§, kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i 
ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Ordningsreglerna är ett stöd för polisen att kunna lagföra människor som överträder reglerna. Varje 
månad gör kommunen och polisen en gemensam lägesbild för området Lekebergs kommun. Under 
det senaste året har inte illegal insamling av pengar på allmänplats varit ett förekommande problem i 
kommunen. Skulle överträdelser uppstå kommer de att tas med i lägesbilden. Polisen har i sitt 
medborgarlöfte för 2019 åtagit sig att vidta åtgärder utifrån uppkomna problembilder i lägesbilden. 
Det är viktigt att tillägga att ordningsreglerna endast gäller allmänplats och inte kvartersmark. Mark 
omkring butiker är i stor utsträckning kvartersmak. Dessa områden ansvarar fastighetsägaren för. 

Dock är inte penninginsamling samma sak som tiggeri. Efter kontakt med polisen har kommunen fått 
följande svar: Av förarbeten och domar kan utläsas att man inte kan tolka det som att tiggare 
ska/måste söka tillstånd hos polisen eftersom det normalt inte är fråga om aktiv pengainsamling. 
Aktiv penninginsamling är att någon går runt och samlar in pengar på sådana offentliga platser där 
tiggeriet medför att det inte går att upprätthålla den allmänna ordningen.

Wendla Thorstensson

Kommunstyrelsens ordförande 



Interpellation från Pernilla Marberg (SD) ställd till 
kommunstyrelsens ordförande angående chefernas 
arbetsmiljörapport

§23
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2019-04-15

Interpellation Sverigedemokraterna Lekeberg

Till: KSO Wendla Thorstensson

Rapport "Chefernas arbetsmiljörapport" färdigställdes 2018-09-27

l NA 2019-03-28 kunde det läsas om den så kallade tystnadskultur som råder på tjänstemannanivå i
kommunens verksamheter.

På kommunstyrelsemöte 2019-04-10 lyftes detta av en ledamot i oppositionen. Efter ledamots
efterlysning av dokumentet kom rapporten till samtliga KS-ledamötervia mail.

En rapport som rimligen borde kommit politiker till del för att kunna före en politik som gagnar
kommunens verksamheter och att man partipolitiskt kan synliggöra partipolitiska åtgärder.

Därför frågar Sverigedemokraterna Lekeberg

Varför rapporterades inte denna rapport samtliga ledamöter i KS?

Ar det av sittande majoritet en praxis att inte föra en transparens av offentliga rapporter och
skrivelser till oppositionen?

/

Pernilla Marberg

Sverigedemokraterna Lekeberg



Svar på interpellation från Pernilla Marberg angående rapport från reflekterande team.

I interpellationen ställer Pernilla följande fråga:

Varför rapporterades inte denna rapport samtliga ledamöter i KS?
Är det av sittande majoritet en praxis att inte föra en transparens av offentliga rapporter och 
skrivelser till oppositionen?

Rapporten från reflekterande team med kommunens chefer skickades den 5/12 2018 till samtliga 
kommunalråd. Däribland fanns både avgående och tillträdande oppositionsråd. Oppositionsrådet har 
i sin roll ansvar för att sprida information till övriga oppositionen. Varken dåvarande majoritet eller 
nuvarande majoritet har för avsikt att undanhålla information för oppositionen. Alla offentliga 
handlingar går också att begära ut. På kommunstyrelsens sammanträden så finns det alltid en punkt 
med rubriken meddelanden. Där finns ett axplock av meddelanden/skrivelser som inkommer till 
kommunen. Självklart kan där läggas till information som efterfrågas vilket också gjordes i fallet med 
denna rapport på kommunstyrelsens senaste sammanträde. 

Wendla Thorstensson 
Kommunstyrelsens ordförande



Interpellation från Kerstin Leijonborg (FL) till Kommunstyrelsens 
ordförande Wendla Thorstensson kring chefernas arbetsmiljö i 
Lekebergs kommun

§24
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Fjugesta den 16 april 2019 
 
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson  
 
Under tiden 22 mars till 30 mars 2019 utspelades sig en artikelserie, 5 dagar i Nerikes 
Allehanda om chefsflykten från Lekebergs kommun. Det är ingen munter läsning.  

Del 1 beskrev hur chefer som slutat upplevt sin tid i Lekeberg, del 2 nattsköterska larmar om 
underbemanning, del 3 situationen om den svällande förskolan, del 4 flera chefer talar om 
en tystnadskultur och del 5, 15 chefer har slutat sedan Willén började. Den rubriken var lite 
missvisande. Willén är relativt ny som kommundirektör men övertog ett stort problem. 

I artikeln i del 5 uttalade sig personalspecialist Linda Carlson som var samtalsledare för 
”Reflekterande team” och skrivit rapport om chefers arbetsmiljö i Lekebergs kommun. 
Rapporten har fått många positiva reaktioner från mellancheferna men responsen från 
högsta ledningen var sämre kunde vi läsa i artikeln. När jag läste detta i N-A var det första 
gången jag hört talas om att det fanns en sådan rapport. 

Jag blev nyfiken och undrade vad som hänt, jag hade inte hört något om det så jag antog att 
rapporten nyss släppts. Jag kontaktade L Carlsson och frågade om jag kunde få läsa 
rapporten och den fick jag omedelbart via mail. Det var en hårresande rapport om hur 
cheferna upplevde sin vardag.  
Ett axplock ur rapporten 
Man saknar uppskattning och tillit från högre chefer, 
en bristande organisation,  
målkonflikt och stöd i prioriteringar, förändrat arbetsinnehåll, ex. ökad administration. 
Det alvarligaste i rapporten tycker jag är att det råder en tystnadskultur i kommunen.  
Man vågar inte ha åsikter och kan inte säga vad man tycker.  
Cheferna är väldigt lojala och vill göra ett bra arbete men det är inte lätt med ställda krav när 
resurser saknas.  
Cheferna upplever att de politiskt övergripande målen är oklara och inte tydligt förmedlade 
eller förankrade i verkligheten.  Det är ganska starka reflektioner. 
Jag tog upp det på informationsdelen på kommunstyrelsens möte 10 april eftersom det inte 
stod med varken som informationsärende eller meddelande då (det lades ut under 
meddelande när vi satt på mötet). Jag frågade hur ska vi förhålla oss till artikelserien i 
Nerikes Allehanda som inte visat den mest positiva sidan av vår kommun. Finns det någon 
plan hur vi ska gå vidare. Från deltagarna på mötet fanns inget intresse för rapporten. Jag 
blev minst sagt upprörd över den nonchalans som visades. 

Efter kontakt med projektledaren fick jag reda på att rapporten varit klar i september 2018. 
Den har inte lyfts till Kommunstyrelsen, KS, på något av de möten som varit sedan 
september 2018 förrän jag frågade hur vi skulle förhålla oss till den nu i april 2019. 10 april 
var det 5:e KS-mötet sedan rapporten släpptes.  
Jag måste säga att jag blev chockad av det bemötande jag fick när jag tog upp detta ärende 
på KS. Tystnadskultur råder tyvärr lite varstans i kommunen. 
Det finns naturligtvis även positiva delar i rapporten.  



 
 
 
 
 
Frågorna jag vill ställa till kommunstyrelsen ordförande är:  
Det har gått nästan 7 månader sedan rapporten blev klar, har den glömts bort? eller gömts 
bort? 
Berör inte rapporten oss? Det ligger mycket stor kritik mot kommunen som arbetsgivare. 
Ska vi se den som en hyllvärmare? eller som en väckarklocka? 
Vill vi inte jobba för att behålla cheferna i kommunen? och även annan personal. 
Ska vi inte tacka de som deltagit i projektet för att de belyst svagheterna i kommunen? den 
ger oss möjlighet att skapa förutsättningar till en bättre framtid för vår personal. 
Syftet med rapporten ska vara att behålla våra befintliga chefer, kan man läsa i rapporten. 
Hur kommer det arbetet att se ut? 
Vem ska ansvara för det arbetet?  
Kommunstyrelsen ska ses som kommunens ”öga”, varför informerades inte 
kommunstyrelsen snarast om denna rapport? 
 

 
Kerstin Leijonborg/ Framtidspartiet i Lekeberg 

 



Svar på interpellation från Kerstin Leijonborg angående rapporten från 
reflekterande team. 

Reflekterande team är ett arbetssätt som pågick i projektform under vintern 2017/2018 för att ge 
möjlighet till chefer att diskutera utmaningar i chefernas vardag samt att tillsammans hjälpas åt att 
hitta lösningar. Projektet initierades av kommundirektören och är en del i att förekomma 
sjukskrivningar och vara en attraktiv arbetsgivare. 

Kerstin ställer följande frågor i interpellationen: 

Det har gått nästan 7 månader sedan rapporten blev klar, har den glömts bort? eller gömts bort? 
Berör inte rapporten oss? 

Rapporten från reflekterande team med kommunens chefer skickades den 5/12 2018 till samtliga 
kommunalråd. Däribland fanns både avgående och tillträdande oppositionsråd. Oppositionsrådet har 
i sin roll ansvar för att sprida information till övriga oppositionen. Varken dåvarande majoritet eller 
nuvarande majoritet har för avsikt att undanhålla information för oppositionen. Alla offentliga 
handlingar går också att begära ut. På kommunstyrelsens sammanträden så finns det alltid en punkt 
med rubriken meddelanden. Där finns ett axplock av meddelanden/skrivelser som inkommer till 
kommunen. Självklart kan där läggas till information som efterfrågas vilket också gjordes i fallet med 
denna rapport på kommunstyrelsens senaste sammanträde. 

Det ligger mycket stor kritik mot kommunen som arbetsgivare. 
Ska vi se den som en hyllvärmare? eller som en väckarklocka? 
Vill vi inte jobba för att behålla cheferna i kommunen? och även annan personal. 
Ska vi inte tacka de som deltagit i projektet för att de belyst svagheterna i kommunen? den ger oss 
möjlighet att skapa förutsättningar till en bättre framtid för vår personal. 
Syftet med rapporten ska vara att behålla våra befintliga chefer, kan man läsa i rapporten. Hur 
kommer det arbetet att se ut? 

Utifrån utmaningarna som belys i rapporten har flera åtgärder vidtagits för att vara en attraktiv 
arbetsgivare med nöjda medarbetare: 

Programmet med internutbildningar för chefer och nyckelfunktioner har omarbetas och utökats. 
Programmet kommer fortsätta som en del av den ordinarie verksamheten eftersom det efterfrågas 
både av nya chefer och av de som varit med ett tag. Flera av de chefsdialoger som har genomförts 
har haft ett fokus på frågor som utgör utmaningar i chefsskapet och fokus har och kommer fortsätta 
vara att både skapa ökad förståelse för olika processer och ge stöd i att hantera de utmaningar som 
uppstår här (medarbetarenkät, lönebildningsprocess, samspel politik och förvaltning osv). 

Ett arbete har också startas med att skapa bättre planering och framförhållning. Detta gäller t.ex. 
planeringen av hur vi använder de resurser kommunen har genom en budgetprocess som börjar 
tidigt och genom att vi i hela kommunen börjat arbete med en lokalförsörjningsplanering.

I såväl KSF, KUB och SON har arbete skett med att skapa bättre beredningsprocesser så att beslut kan 
bli bättre underbyggda och så att det kan bli lättare att samordna olika frågor för att undvika eller 
minska effekterna av målkonflikter och för att hjälpa fler att bli sittande ensamma med problem som 
måste lösas.



Under det senaste halvåret har cheferna gemensamt på chefsdialoger tagit fram en handlingsplan för 
en förenklad chefsvardag. Handlingsplanen innehåller åtgärder som t.ex. utbildningar i system, 
förenkling för mobilitet och distansarbete, digitalisering av personalrelaterade processer som t.ex. 
anställningsavtal och beställningar, automatisering av fakturahantering, digitala underskrifter, bättre 
stöd för internkommunikation, utveckling av funktionalitet i Självservice (både för att förenkla och 
för att slippa pappersblanketter), utveckling av bemanningsteamets service osv.

Vem ska ansvara för det arbetet? 

Kommundirektören har som uppgift att leda och styra förvaltningen i den uppgiften ingår detta 
arbete. 

Kommunstyrelsen ska ses som kommunens ”öga”, varför informerades inte kommunstyrelsen 
snarast om denna rapport?

Som jag skrivit ovan så fick oppositionen informationen samtidigt som majoriteten den 5/12 2018. 
Varje möte med kommunstyrelsen finns en punkt där kommundirektören informerar och där 
ledamöterna inbjudas att ställa frågor. 

Wendla Thorstensson 

Kommunstyrelsens ordförande 



Interpellation från Pernilla Marberg (SD) till Berth Falk (S) om 
Lanna badgruva
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Interpellation Sverigedemokraterna Lekeberg

Lanna badgruva är en av kommunens offentliga badplatser

Till: Ordförande KuB Berth Falk

202180717 inkom ett medborgarförslag från Pernilla Marberg med förslag på åtgärder, däribland
kameraövervakning och kontinuerlig väktartillsyn med avhysningsrätt.

20190117 kom till svar att en rad åtgärder var tillsatta när medborgarförlaget inkom men att
kameraövervakning inte var inräknat på grund av en för hög kostnad. På detta nämndmöte ifrågasatte
Sverigedemokraterna vilken faktiskt kostnad detta skulle bli och lovades få en kostnadsredogörelse på
nästkommande möte dvs 2^-19.

På Nämndmöte i kultur och bildningsnämnden 20190326 redogjordes och beslutades för
trygghetsskapande åtgärder för kommunens badplatser. Sverigedemokraterna yrkade bifall till förmån
för sitt eget lagda tilläggsyrkande som har sin grund i med borga rförslag lagt av Pernilla Marberg.
Men även denna gång uteblev ett svar på vad en kameraövervakning för Lanna badgruva skulle vara.

20190410 kunde vi läsa på Facebook gruppen "händer Lekeberg" om en person som blivit beskjuten
av saft airguns när denne var ute och rastade sina hundar. Ett inlägg som fick stor spridning och som
återigen bekräftar att säkerheten runt badgruvan behöver tas på allvar och att åtgärder med krafttag
behöver verkställas omedelbart för de bofastas trygghet.

Kameraövervakning är idag inte ovanligt och vi filmas lite varstans i offentliga miljöer. Vi som är i
miljöer med gott uppsåt tänker nog inte på att vi filmas. Men som en rättssäkerhet och ett verktyg att
kunna bedöma i brott är gynnsamt av övervakningskameror. Kameraövervakning kan även vara
avskräckande för bus på gränsen till olaglig handling.

Därför frågar Sverigedemokraterna Lekeberg

Hur mycket skulle en kameraövervakning vid Lanna badgruva kostaoch vilka extra åtgärder görs för
Lannaborna nu med en så på året tidigt otrygghet ?

amn Efternamn

Sverigedemokraterna Örebro län



Svar på interpellation från Pernilla Marberg angående kostnad för kameraövervakning och vilka 
trygghetsskapande åtgärder görs för Lannaborna.

I interpellationen ställer Pernilla följande frågor

1. Hur mycket skulle en kameraövervakning kosta?
2. Vilka extra åtgärder görs för Lannaborna nu med en så på året tidig otrygghet?

På första frågan är svaret att det är osäkert vad kostnaden skulle bli. Enligt uppgift från ett företag 
som levererar denna typ av övervakningssystem för offentliga miljöer kostar en kamera ca 10 000 kr 
(exkl. montering). Lanna badgruva är ett relativt stort område, vilket skulle kräva att flertalet 
kameror placeras ut i området. För att täcka hela området skulle uppskattningsvis ca 10 kameror 
behöva sättas upp. I samband med detta behövs en licens om 1 800 kr.

För att en myndighet ska få kameraövervaka en allmän plats krävs också tillstånd för 
kameraövervakning av Datainspektionen. Men även länsstyrelsen ska ge sitt tillstånd i detta och i en 
situation där människor ofta är lättklädda, som exempelvis på badplatser, är Länsstyrelsen ofta 
restriktiv med att bevilja tillstånd.

Utöver kostnad för inköp av material och montering tillkommer kostnader för att kunna använda 
kameraövervakningen. Det måste finnas förutsättningar att ha en server och ett nätverk på plats. I 
dagsläget finns inget nätverk vilket gör att fiber ska dras till platsen (förenat med en stor kostnad). 
Även ett hus för servern behöver byggas. (Även detta förenat med stora kostnader).

Dessutom behövs resurser i form av personal, antingen intern personal eller från externt företag, 
som regelbundet övervakar kamerorna. Det skulle bli en kostnad på uppskattningsvis 600 000 – 
700 000 kr/år för en årsarbetare som ska hantera dessa och liknande arbetsuppgifter.

Dessa pengar vill majoriteten hellre lägga på skola och förskola istället för att utveckla Lanna 
badgruva. Vi gav även en muntlig information om kostnaderna för detta vid nämndsammanträdet 
den 26 mars 2019.

På den andra frågan är mitt svar att vi från kommunens sida organiserar oss kring olika 
ansvarsområdena i olika förvaltningar som jobbar med respektive profession. Just den händelse som 
du beskriver i Interpellationen är i första hand en polisiär fråga. Här är det viktigt att vi samverkar 
med polisen och att vi fullföljer det medborgarlöfte som kommunen har gjort med polisen. Det är 
även viktigt att våra medborgare ringer polisen när sådana händelser sker. Det förs en kontinuerlig 
dialog om hur vi kan förändra och förbättra de trygghetsskapande åtgärderna i kommunen och inte 
minst vid våra badplatser. Därför tog vi inget beslut på vilka åtgärder som skall genomföras och gälla 
vid Lanna badgruva, för att vi hela tiden ska kunna förändra utifrån de situationer som uppstår.

Berth Falk

Kultur och bildningsnämndens ordförande.
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Motion om drygt två skolklasser i Lekeberg saknar förutsättningar 
för att utvecklas enligt deras rättigheter i skollagen 
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Drygt två skolklasser j Lekeberg saknar förutsättningar
för att utvecklas enligt deras rättighet i skollagen

ANKOM

i -04- 2 ^

Motion om handlin s lan för identifikation av och stöd för särskilt be åvade elever

Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Det är skollagens
kanske viktigaste skrivning. Den gör tydligt att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers ofika
behov. Barn är olika. Skolan ska vara en plats för alla. Redan 2010 skrevs det in i skollagen att "Elever
som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå
längre i sin kunskapsutveckling". Trots att det snart har gått nio år har inte Lekeberg anpassat sin
skolverksamhet till den nya skollagen. Nationella undersökningar visar att ungefär 92% av särskilt
begåvade personer upplevt att de inte fått stöd och förståelsefrån sin omgivning under sin skoltid.
Särskilt begåvade elever kan finnas i alla grupper i samhället.

Skolverket släppte 2015 ett omfattande stödmaterial om särskilt begåvade elever (ca 5% av
popu!ationen'dvs ca 50st elever ' LekebergF-9)'men det råder tyvärr fortfarande stor okunskap om
särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, enligt återkommande vittnesmål i de föräldranätverk
som finns. Samma okunskap finns även inom skolorna i Lekeberg, där lärare, rektor och
specialpedagoger saknar verktyg, kunskap om och tid för särskilt begåvade barn.

' de. ?all. T.an hlarJobbat aktivt med en särskilt begåvad elev så har även övriga elever i klassen visat på
en ökad förmåga att nå kunskapsmålen, dvs ett aktivt arbete med särskilt begåvade elever kommer
även ge ökad förmåga hos de elever som inte inkluderas i benämningen särskilt begåvade barn.

Skolinspektionen larmade 2016 om att "På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att
de får för lite utmaningar" baserat på en enkät med svar från 42 000 niondeklassare. Samma rapport
visar att en tredjedel av pedagogerna i grundskolan tycker att det är viktigt att eleverna får vänta in
varandra så att alla kan gå framåt tillsammans. Problemet är så allvarligt att bristande utmaningar
listades överst på Skolinspektionens lista över utvecklingsbehov i deras~efterföljande årsrapport och i
rubriken till generaldirektörens krönika om årsrapporten.

Hårdast drabbade blir förstås de särskilt begåvade eleverna, som får ännu mindre andel utmaningar
och dessutom är mer beroende av utmaningar för sitt välbefinnande. Att år efter år vänta in andra
elever tar inte bara ifrån dem möjligheten att utveckla studieteknik och frustrationstolerans, för det
som tänjer deras kapacitet, utan leder ofta till utåtagerande eller inåtvändhet. Det hör inte till
ovanligheten att barnen blir hemmasittare och många presterar t. o. m. under snittet i skolan. Det
framförs ibland argument på temat att särskilt begåvade barn måste hållas tillbaka av rättviseskäl
och för ätt andra barn inte ska bli av med ett användbart draglok och kanske även en gratis
hjälplärare i klassen, men de kan lika gärna bli ett stökigt störmoment om de inte ges samma rätt
som andra elever att få den undervisning som de har behov av. Ett störmoment som ofta hanteras
genom att tillföra resurser, som i många fall istället hade avhjälpts genom rätt kunskap och verktyg
hos lärarna och skolledningen.

För en del särskilt begåvade elever "krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare
kan hantera inom klassen", enligt Skolverkets stödmaterial, så därför kan ansvaret inte lämpas över
på den enskilda läraren. Av föräldranätverken framgår att det i många fall inte ens räcker till med de
spetsutbildningar som finns och dessutom behövs stora anpassningar redan i lägre årskurser. Det
berättas även om hur tandlöst dagens sanktionssystem är i praktiken, så det går tyvärr inte att luta
sig tillbaka och tro att allt redan är löst i och med det regelverk som är på plats, ansvar som är utdelat



Drygt två skolklasser i Lekeberg saknar förutsättningar
för att utvecklas enligt deras rättighet i skollagen

och information som finns tillgänglig för den aktive. Med utgångspunkt i en handlingsplan i
kommunen behöver inte minst kunskap spridas och attityder lyftas till ytan och arbetas med.

Genom att ta fram och arbeta med en handlingsplan, kan skolan få kunskap, verktyg och
förutsättningar för att på ett effektivt sätt ge särskilt begåvade barn det stöd de har rätt till. Ett stöd
som rätt utformat kan ge en effektivare och attraktivare skola, med högre kvalité för alla elever där
Lekeberg kan vara en god förebild för andra kommuner.

Med bak rund i ovan rkar Moderaterna i Lekeber å att:

Kommunfullmäktige i egenskap av skolhuvudman uppdrar åt Kultur- och bildningsnämnden att man
inom Lekebergs kommun med utgångspunkt i SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever
2016", utvecklar och implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i kommunen
ska identifieras och få sina behov uppfyllda. SPSM kan kontaktas som stöd i arbetet samt

••iksförbundet för särskilt begåvade barn kan bistå med kunskap och hjälp.

För Moderaterna i Lekeberg 2019-04-23

u



Motion om kungörelse av kommunfullmäktige 
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Motion om att Lekebergs kommun bör upprätta en 
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miljöpartiet de gröno
TILL FULLMÄKTIGE l LEKEBERGS KOMMUN

Motion 2019-04-25

Lekebergs kommun bör upprätta en koldioxidbudget

Sommarens extremväder blev en väckarklocka för många. Effekterna av klimatförändringarna märks
mer och mer, och krafttag krävs för att vända utvecklingen. Nya verktyg behövs på både europeisk,
nationell och lokal nivå för att vi ska lyckas med denna kursändring i klimatarbetet. Ett bra verktyg för
att systematiskt arbeta med att sänka klimatutsläppen är en så kallad koldioxidbudget.

Vad är då en koldioxidbudget? Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader
måste vi hålla mängden koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären under en viss gräns. Det utgör
alltså Lekebergs kommuns kvarvarande utsläppsutrymme-den budget av växthusgaser som
kommunen har kvar att spendera. Likaväl som kommunen balanserar utgifter och inkomster i

årsbudgeten, måste vi börja balansera kommunens utsläpp mot den kvarvarande koldioxidbudgeten.

l EU har beslut nyligen tagits för att en koldioxidbudget ska användas för att analysera unionens

utsläpp. Samtidigt har flera svenska kommuner, bland andra Malmö, Uppsala och Västerås, börjat
upprätta egna koldioxidbudgetar. Flera regioner är i beredningsstadiet för att upprätta
koldioxidbudgetar.

En av flera fördelar med en kommunal koldioxidbudget är att den skapar förutsättningar för lokalt
klimatledarskap. På den kommunala nivån har vi bättre kunskap om lokala förutsättningar, jämfört
med om insatserna skulle styras nationellt eller regionalt. Det ger oss bättre möjligheter att inkludera
lokala företag och organisationer i arbetet med att få ned utsläppen. Det är bara genom samverkan
mellan offentliga och privata aktörer som kommunen kan nå resultat i klimatarbetet.

De globala klimatmålen känns ofta abstrakta. Med en kommunal koldioxidbudgetgörs de begripliga.
Med en koldioxidbudget i Lekebergs kommun kommer kommuninvånare kunna se svart på vitt hur
mycket, var och hur snabbt vi måste minska utsläppen i kommunen.

Miljöpartiet de gröna föreslår kommunfullmäktige

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta koldioxidbudget för Lekebergs kommun med start
budgetår 2021

Pia Frohman (MP)
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 
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Fyllnadsval till styrelsen i Lekebergs Kommunfastigheter AB 
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Val av tillfälligt ombud till Förenade småkommuner
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Val av tillfälligt ombud till Förenade småkommuner

Ärendebeskrivning
Då varken ordinarie ombud, Wendla Thorstensson (C) eller ersättare Håkan 
Söderman (M) kan delta på stämman för Förenade Småkommuners Försäkrings AB:s  
stämma behöver ett tillfälligt ombud väljas. 

Förslag till ersättare är Berth Falk (S) 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Berth Falk (S) till ombud för Småkommuners Försäkrings 
AB:s stämma 2019. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Handläggare
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LEKEBERGS
KOMMUN

Revisorerna 2018-11-12

Sydnärkes IT-nämnd

För kännedom till:
KommmifiiUmäktige
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av Sydnärkes IT-nämnd

På uppdrag av revisorerna i Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner har
PwC granskat den gemensamma IT-nämnden.
Syftet med granskningen är att bedöma om den gemensamma IT-nämndens verksamhet
är ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på ett sätt som ger en god
IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att IT-nämnden i Sydnärkes
verksamhet inte är ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad.

Vi grundar vår bedömning på de brister som framgår i bifogad rapport.

Resultatet av granskningen framgår av bifogad revisionsrapport som överlämnats för
kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Revisionsrapporten har även
sänds till IT-nämnden med begäran om svar över vidtagna åtgärder med anledning av
granskningen.

Revisorerna översänder revisionsrapporten till Sydnärkes IT-nämnd för vidtagande av
åtgärder och för kännedom till kommunfullmäktige och kommimstyrelsen. Svar från
nämnden emotses senast den 31 januari 2019.

FÖR LEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

2018-11-12

^huA^M^
Birgitta Hultin
Ordförande

\... ;•
^^cay^f
Bo Grimsell
Vice ordförande





Lars Dahlin

(Certifierad
kommunal revisor)
Rolf Svärd

Anton Svanberg

Granskning av IT-verks mheten
inom kommunerna i Sydnärke
November 2018



l. Sammanfattning

2. Inledning

3. Resultat av granskningen

Bilaga: Sammanställning avvikelser

Bilaga 2. Intervjulista

PwC
Nov 2018
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Revisorerna i Sydnärkes kommuner har gett PwC i uppdrag att
genomföra en granskning av den geniensamma IT-nämnden.

Granskningen syftar till att besvara följande övergripande
revisionsfråga:

Ar den gemensamma IT-nämndens verksamhet
ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på
ett sätt som ger en god IT-leverans och ett optimalt
verksamhetsstöd?

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att FT-
nämnden i Sydnärkes verksamhet inte är ändamålsenligt
organiserad, strukturerad och kontrollerad på ett sätt som ger
en god IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd. Vi har
noterat de områden där verksamheten kan sta-ukturera och
kontrolleras ytterligare för att bli mer ändamålsenlig.

För att stärka IT-leveransens ändamålsenlighet rekommenderar
vi därför följande:

PwC rekommenderar IT-nämnden i Sydnärke att uppdatera
avsiktsförklaringen med förtydligade mål och tydligare
beskriva hur samverkan ska fungera mellan kommunerna och
hur samverkan ska fungera mellan IT-förvaltning och övriga
förvaltningar.

S'om ett led i strukturarbetet rekommenderar vi också att IT-

nämnden ger IT-förualtningen i uppdrag att skriva en IT-
strategi som möter de uppdaterade målen.

Vidare rekommenderas IT-nämnden att förtydliga IT-
förvaltningschefens uppdrag genom att utforma en instruktion
hur förvaltning en ska ledas under nämnden.
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2. 1 Bakgrund

Revisorerna för kommunerna i Sydnärke har gett PwC i
uppdrag att genomföra en granskning av den gemensamma IT-
nämnden.

2. 2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att besvara följande övergripande
revisionsfråga:

Ar den gemensammaIT-nämndens verksamhet
ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på
ett sätt som ger en godIT-leuerans och ett optimalt
verksamhetsstöd?

2.3' Revisionskriterier

Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur
följande:

Kommunallagen

Kommunal redovisningslag

• God redovisningssed (rekommendationer utgivna av
rådet för kommunal redovisning RKR)

PwC
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2.4 Kontrollmål

Kontrollmålen och bedömningen av dessa möjliggör att • Är IT-infrastrukturen uppbyggd enligt god praxis och
revisionsfrågorna kan besvaras. Kontrollmålen kan kopplas till anpassningsbar för förändrade behov och skapar den
något eller några av revisionskriterierna. förutsättningar för ett kvalitativt och säkert IT-stöd?

Inom ramenför denna granskning har vi valt att formulera
följande underliggande kontrollmål:

Ar IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassat till
verksamheternas behov och förväntningar?

Är applikationer och system, kostnadseffektiva och
ändamålsenliga för kommunernas verksamhet?

Finns erforderliga styrande dokument för IT som är
kommunicerade till intressenterna (t ex verksamheten)?

Ar processen för framtagande av IT-budget och uppföljning
dokumenterad och strukturerad, på ett sätt som är tydligt och
tillfredsställande för aUa fyra kommuner?

Genomförs mätningar och värderingar av IT-stödet
kontinuerligt?

Finns en tydlig rollfördelning för personal som arbetar
inom den gemensamma IT-nämnden som definierar hur
relationen mellan IT och övriga verksamheter ska hanteras?

Sker utbildning av medarbetare inom den gemensamma
IT-nämnden regelbundet och i syfte att säkerställa kompetens
på kort och lång sikt?

Hur säkerställer den gemensamma IT-nämnden att
kommunerna tillhandahålls en modern och ändamålsenlig IT-
leverans?

Är den gemensamma IT-nämndens uppdrag tydligt
definierat och förankrat hos respektive ägarkommun?

PwC
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2. 5 Metod och avgränsningar

PwC har baserat granskningen på följande arbetssätt och
metodik.

• Intervjuer med identifierade nyckelpersoner i kommunerna
(se interyjulista, bilaga l) samt inläsning och genomgång av
tillgänglig dokumentation och styrande dokument.

• Granskningen baseras på PwC : s metod ITM (IT Maturity
analysis). Metoden bygger på fem områden som tillsammans
representerar IT-verksamheten inom en organisation.
Metoden tar även hänsyn till så kallad god praxis inom IT
generellt och jämför erhållet resultat med hur IT hanteras
hos andra organisationer.

Avgränsning

• Erhållet material har granskats på en övergripande nivå.

• PwC har endast granskat den information som
tillgängliggjorts för oss.

• Verksamheten inom kommunernas olika bolag har inte
granskats specifikt.

IT-strategi och plan

IT-leverans ch kostnad

Organisation oc ̂i personal

Teknik

System och applikationer

Granskningen har genomförts under juni 2018 av
Rolf Svärd, Anton Svanberg och Lars Dahlin
(kvalitetssäkrare), samtliga från PwC. Rapporten är
faktaavstämd med berörd personal
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3. 1 Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassat till verksamheternas behov ochförväntningar?

Iakttagelser

Det saknas en tydlig gemensam viljeriktning och strategi från
verksamheterna som beskriver hur IT kan användas som ett
verktyg för att utveckla verksamheten. Utan en tydlig
kravställning från verksamheten kan IT-verksamheten inte
skapa en IT-strategi som förklarar hur IT ska kunna möta
verksamhetens behov och förväntningar.

Ingen av kommunerna har en egen IT-strategi och endast en av
de intervjuade förvaltningarna har en dokumenterad IT-plan.

Avsiktsförklaringen som fastställdes i samband ined bildandet
av den gemensamma IT-nämnden beskriver ett antal
målområden men det finns ingen målstyrningsmodell som
följer upp hur målen infrias. Inte alla känner heller till målen i
avsiktsförklaringen.

Bedömning

Det är vår bedömning att IT-leveranserna inte är anpassad efter
för\raltningars förväntningar.

Främsta anledningen tiU detta är att avsiktsförklaringen inte
beskriver behoven, samverkansform eller har mätbara mål. Vi
rekommenderar därför kommunerna i Sydnärke att se över
avsiktsförklaringen med förtydligade mål och tydligare beskriva
hur samverkan ska fungera mellan kommunerna.

Som ett led i strukturarbetet rekommenderar vi också att IT-
nämnden ger IT-förvaltningen i uppdrag att skriva en IT-
strategi som möter de uppdaterade målen.

Vidare rekommenderas IT-nämnden att förtydliga IT-
förvaltningschefens uppdrag genom att utforma en instruktion
hur förvaltningen ska ledas under nämnden.

PwC
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3. 2 Är applikationer och system kostnadseffektiva och ändamålsenligaför kommunernas
verksamhet?

Iakttagelser

Ett av de tydligaste målen i avsiktsförklaringen var att sänka
kostnader genom konsolidering av kommunernas IT-system.
Granskningen har visat att konsolideringseffekterna ännu inte
kunnat uppvisas. Detta har berott på att datacenterkonsolider-
ingen blivit försenad och att förvaltningarna runt om i
kommunerna inte samarbetar för att kunna sänka kostnaderna.

Det som har genomförts är centraliserade avtal för att sänka
inköpskostnaderna på utrustning och licenser. Dessa avtal har
inte genomlysts i den här granskningen.

Bedömning

Vår bedömning är att applikationer och system inte kan
beskrivas som kostnadseffektiva.

Det finns många möjligheter att bli kostnadseffektiva. Om
kostnad är en viktig fråga, bör alla fyra kommuner sträva efter
att ha samma lösning för varje behov. Ett diariesystem, ett
lönesystem, ett elevadministrationssystem osv. På så vis
minskas infrastrukturkostnader, administration,
licenskostnader. På sikt minskar behovet av olika

supportkompetenser och då minskar antalet fel och rekrytering
förenklas.

Om ett eget datacenter är kostnadseffektivt i jämförelse med de
molntjänster som finns tillgängliga får visa sig i fördjupade
granskningar. Vår rekomniendation är att undersöka
alternativen med avseende på pris, tillgänglighet och
framtidssäkring.
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3.3 Finns erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till intressenterna (t ex
verksamheten) ?

Iakttagelser

Granskade dokument

• Samarbetsavtal avseende IT-samverkan

Avsiktsförklaring

Ansvarsfördelning

Budget

Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

Sydnärkes IT Samverkansmodell

Sydnärkes IT Rutiner och Processer

IT-plan Bildningsförvaltningen Hallsberg

• Protokoll IT-Nämnd

2014-04-01 till 2018-05-16

Driftstatus rapport

Bedömning

Det är vår bedömning att befintliga styrande dokument är
ändamålsenliga. Innehållet kommer att behöva en uppdatering
enligt 3.1
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3. 4 Ar processenför framtagande av IT-budget och uppföljning dokumenterad och strukturerad på
ett sätt som är tydligt och tillfredsställande för allajyra kommuner?

Iakttagelser

Budgeten för IT-förvaltningen sätts utifrån en rambudget som
fastställs av respektive kommunfullmäktige, utan koordinering
mellan kommunerna. Därefter fördelas kostnader utefter en

fördelningsmodell mellan de 4 kommunerna. Det noterades att
framtagandet av investeringsbudgeten för 2018 är överskriden
redan i mars månad och att IT-nämnden inte haft full kontroll

över vilka investeringbehov som funnits men löst frågorna
efterhand.

Den ekonomiska styrningen av IT-kostaiader upplevs som
otydlig i förvaltningarna. Flera av kommunerna har valt att
investera samma summa som avsattes vid bildandet av IT-

nämnden. Förvaltningschefer är inte medvetna om vilken IT-
budget som finns till förfogande. Ett exempel är att det i vissa
fall kommer fakturor på datorer och annan utrustning från IT-
förvaltningen och i andra fall inte.

Flera förvaltningar har valt att upphandla egna IT-tjänster vilket
medför en svårighet att få en överblick av den totala IT-
kostnaden i de fyra kommunerna.

Bedömning

Vår bedömning är att processen för framtagande av IT-budget
och uppföljning delvis är dokumenterad och strukturerad, på ett
sätt som är tydligt och tillfredsställande för alla fyra kommuner.
Men att det finns utrymme för förbättringar.

Det finns en risk att budgeten inte är behovsprövad då det
saknas en tydlig IT-strategi. Det ökar sannolikheten att IT inte
är ändamålsenlig för att ge ett optimalt stöd för verksamheten.

Den upplevda otydligheten ger en ökad risk att felaktiga beslut
tas. Det kan leda till under- eUer överinvesteringar, med en
lidande verksamhet eller budgetunderskott som följd.

IT-nämnden kan förbättra processen genom att se över
budgetprocessen för att säkerställa att budgeten baseras på de
behov som finns i kommunerna.

Det behövs ett förtydligande kring vilka kostnader som ska tas
var och att detta sedan sker konsekvent. Ett viktigt led i detta är
också att skapa en kontinuerligt uppdaterad inventering över
vilka tillgångar som finns.

Ekonomiavdelningarna på respektive kommun rekommenderas
att upprätta rapporter som visar på månadsbasis vilka IT-
kostnader som respektive förvaltning har.
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3-5 Genomfors mätningar och värderingar av IT-stödet kontinuerligt?

Iakttagelser

Granskade mätningar och rapporter;

Protokoll IT-Nämnd

2014-04-01 till 2018-05-16

Driftstatus rapport

Bedömning

Vår bedömning är att det sker mätningar av IT-stödet. För mer
detaljer se Bilaga l: Sammanställning avvikelser

PwC
Nov 2018

11



3. 6 Ar IT-infrastrukturen uppbyggd enligt god precis och anpassningsbar för förändrade behov och
skapar denförutsättningarför ett kvalitativt och säkert IT-stöd?

Iakttagelser

Det finns en tveksamhet i verksamheten kring arkitektur val.
Upplevelsen är att det inte stödjer de behov som finns i
verksamheten och verksamheterna gör allt för att kringgå IT-
förvaltningens lösningar genom att tex köpa molnlösningar

Granskningen har visat att IT-nämnden har valt att göra en
satsning på två nya datacenter. Dessa kräver hög kompetens och
tillgänglighet hos personalen. Under lång tid har det saknats
redundans* mellan dessa två datacenter men att det finns ett

pågående initiativ för att åtgärda detta.

Det har även framkommit att det finns flertalet kontohanterings
lösningar t. ex. Google, och olika Microsoft produkter. Olika
kontohanteringslösningarkan försvåra centrala
förbättringsåtgärder

Utbildningsförvaltningarna upplever inte att uppldarningstiden
vid driftstörningar och andra supportärenden är på en
accepterar nivå. Det senaste året har förvaltningarna haft
svårigheter att bedriva sin verksamhet då nätverk och
mailsystem inte funnits tillgängliga i långa perioder

Bedömning

Vi bedömer att IT-infrasb-ukturen inte är uppbyggd enlig god
praxis eller är anpassningsbar för förändrade behov då
redundans saknas och att centrala förändringsinitiativ försvåras
av de olika AD lösningarna.

Det finns en risk att strategiska beslut kring plattform och drift
ej är anpassat efter de behov som finns i verksamheten. Vi
rekommenderar IT-nämnden att utvärdera om befintliga
lösningar, exempelvis serverdrift, kontohantering (Active
directory) och e-mail är ändamålsenliga och uppfyller de behov
som finns i kommunerna.

För att undvika att driftstörningar urholkar förtroendet för IT-
förvaltningen kan förbättringar göras som ryms inom befintlig
budgetram.

IT-för/altningen rekommenderas därför att frekvent testa, öva
och förbättra redundans och stora driftstörningar. Med tydliga
roller, ansvar och kommunikation blir lösningsarbetet mycket
effektivare över tid. Vidare rekommenderas en specifik
satsning för att stabilisera befintliga lösningar.

*en reservlösning för om det första data centret blir strömlöst tar det andra över automatiskt och leverera IT-tjänster
PwC
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3.7 Finns en tydlig rollfördelning för personal som arbetar inom den gemensamma IT-näntnden
definierar hur relationen mellan IT och övriga verksamheter ska hanteras?

som

Iakttagelser

Ansvarsfördelningen mellan IT-förvaltningen och verksamheten
upplevs som otydlig vilket medför att de olika verfcsamheterna
är osäkra på vilka frågor de själva ansvarar för att hantera och
vilka frågor som ligger under IT-förvaltningens ansvar.

Exempelvis är det oklart vilket projektstöd som kan förväntas
och vilket mandat IT-förvaltningen har när det kommer till
beslut kring arkitektur.

Bedömning

Vår bedömning är att rollfördelning delvis kan bedömas som
tydlig men att det finns förbättringsområden.

Som ett led i en IT-strategi (se 3. 1) rekommenderas ett
förtydligande av IT-förvaltningens mandat och ansvar. Samt att
det finns förutsättaiingar för att ta det ansvaret.

Utan ett tydligt ansvarsområde går det inte att rikta beslut och
budget till rätt förvaltning. Det finns också en risk att det inte
går att uppnå samordningseffekter såsom sänkta driftkostnader
om inte en central arkitektur styr teknikval.

En risk är också att förtroendet meUan IT-förvaltningen och
övriga förvaltningar inte kan förbättras om inte roller och
ansvar är tydligt för aUa involverade parter.
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3. 8 Sker utbildning av medarbetare inom den gemensamma IT-namnden regelbundet och i syfte att
säkerställa kompetens på kort och lång sikt?

Iakttagelser Bedömning

IT-förvaltningen är hårt belastad av nuvarande arbetssituation
och försök har gjorts för att nyrekrytera. Vad vi har iakttagit
finns det ett behov att lyfta personalens kunskapsnivå.

Kunskapsnivån och erfarenheten att styra en IT-organisation
hos IT-nämnden beskriv i vissa fall som låg vilket kan leda till
att styrningen inte blir adekvat.

Vissa grupper av de anställdas arbetsbeskrivning skiljer sig stort
mellan kommunerna. Vissa fungerar som support med andra
arbetar med IT-strategin för förvaltningen

Vår bedömning är att utbildning av medarbetare inte skett i
tillräckligt utsträckning på kort och lång sikt.

Det finns en risk att utarbetade medarbetare leder till sämre

leverans och att nyckelpersonal lämnar i ett redan kritiskt läge.
Utbildning av befintlig personal är ett måste när det är en
överhettad arbetsmarknad.

Vår rekommendation är att först uppdatera avsiktsförklaringen
och IT-strategin (se 3. 1) och då titta på vilket kompetensbehov
som verkligen finns.

PwC
Nov 2018

14



.s

3. 9 Hur säkerställer den gemensamma IT-nämnden att kommunerna tillhandahålls en modem och
ändamålsenlig IT-leverans?

Iakttagelser Bedömning

Granskningen visar att gemensamma system och plattformar
utnyttjas inte mellan de fyra kommunerna. Som exempel kan
nämnas att det finns fyra olika instanser av samma
diariesystem och flera olika versioner av ekonomisystem.

Program och projektstyrning saknas. Varken IT-förvaltningen
eller övriga förvaltningar har en projektstymingsmodell.
Avsalaiaden av projektmodell gör att det saknas ett sätt att
styra, utvärdera, och finanserna initiativ. Varje kommun startar
nya initiativ när det passar dem. Detta sker utan koordinering
med andra kommuners prioriteringar eller IT-resurser

Vi bedömer att IT-nämnden inte säkerställer att det

tillhandahålls en modern och ändamåls enlig IT-leverans.

Framförallt ser vi en stor risk genom att olika initiativ inte
koordineras mellan kommunerna och att riktlinjer för
arkitektur inte efterlevs.

Därför rekommenderar vi följande.

Initiera ett projekt som analyserar, prioriterar och planerar
konsolidering av system. Besluta och vidmakthåll riktlinjer för
arkitektur i linje med IT-strategin (se 3. 1) för att nyttja redan
gjorda investeringar och för att kunna bygga kompetens kring
rätt teknologier.

Upprätta en enkel projektmodell som aUa projektledare och
styrgrupper följer vilket leder till enhetlighet mellan
kommunerna och IT-nämnden.

Upprätta en lista på alla pågående initiativ som har beröring på
IT i aUa 19 förvaltningar och bolag. På så sätt kan IT-nämnden
prioritera och koordinera resurser.
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3. 10 Ar den gemensamma IT-nämndens uppdrag tydligt definierat och förankrat hos respektive
ägarkomnnin?

Iakttagelser

IT-nämndens medlemmar består av kommunstyrelse
ordföranden och med på mötena är även kommundirektörerna.
Det vi har iakttagit är att beslut inte alltid når övriga
förvaltningar och förståelse för samarbetet och
avsiktsförklaringen är inte förankrat i alla förvaltningar. Detta
har lett till att beslut har ignorerats, undvikits och missförståtts.

Granskningen har även funnit att förutsättningar och
ambitioner skiljer mellan de olika kommunerna vilket försvårar
arbetet att sätta rätt mål för en gemensam IT-leverans.

Bedömning

Vår bedömning är att IT-nämndens uppdrag är svagt förankrat i
respektive ägarkommun men att det finns förbättringsområden.

Det finns en risk att målen inte nås om inte besluten kan
kommuniceras och efterlevas i förvaltningarna. Vi
rekommenderar att IT-nämnden ser över hur beslut
kommuniceras och säkerställer att besluten efterlevs i
respektive förvaltning.

Vår rekommendation är att som ett led i en ny avsiktsförklaring
(se 3. 1) bör varje kommun konkretisera sina ambitioner samt
budgetramar för framtida satsningar. Det skulle leda till mer
konkreta diskussioner kring samarbetet och vilka kompromisser
som behövs göras.
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På följande sidor redogör vi mer i detalj för de avvikelser och risker som vi har sett i vår granskning, kopplat tUl respektive
kontrollmål. Vi ger även rekommendationer för noterade avvikelser.

Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Definitionen av denna
klassificering visas nedan:

Prioritet Förklaring tiU prioritet

Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade kontroller och som kan utsätta enheten
för större förluster, ineffektivitet och/eller kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna.

Medel Syftar pä en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad PwC anser vara god praxis och som vi bedömer har en
negativ inverkan på den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

Ta Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den interna kontrollen.
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Oinrädc Prio Avvikelse Risk Rekominendation

3.1 Hög Det saknas en gemensam
strategi och styrningsmodeU
av hur IT-verksamheten ska

styras och samordnas för att
säkerställa en ändamålsenlig
IT-leverans till de fyra
kommunerna.

Ingen av kommunerna har en
egen IT-strategi och endast
en av de intervjuade
förvaltningarna har en
dokumenterad IT-plan.

Avsiktsförklaringen som
fastställdes i samband med
bildandet av den

gemensamma IT-nämnden
beskriver ett antal
målområden men det finns

ingen målstyrningsmodell
som följer upp hur målen
infrias.

Utan en gemensam strategi blir
kraven på IT-förvaltningen otydlig.
Utan tydliga mål går det inte att se
om dessa är uppnådda.

Det är då stor risk att det tas

ogrundade beslut som kan bli
kostsamma att ändra när man väl

anpassar efter behoven.

IT-nämnden rekommenderas

att inom kort skapa en ny
avsiktsförklaring med syftet att
förtydliga målen och hur
samverkan mellan

kommunerna ska gå till.

IT-nämnden bör ge FT-
förvaltningen i uppdrag att
skriva en IT-strategi som möter
de uppdaterade målen.

Vidare rekommenderas IT-

nämnden att förtydliga IT-
förvaltningschefens uppdrag
genom att utforma en
instmktion hur förvaltningen
ska ledas under nämnden.
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Område Prio Avvikelse Risk Rekominendation

3. 12 Låg

3.1 Hög

Det beskrivs en brist på
kontinuitet i st^ningen av
IT-nämnden då

ordförandeskapet byts fyra
gånger under en
mandatperiod

Pw

Det saknas ett fungerande
samarbete mellan IT-

förvaltningen och
utbildningsförvaltningarna.
Exempelvis har Information
och kommunikationstekniks

personer hänvisats tiU
Service Desk när de vill

diskutera utveckling av
verksamhetsstödet
Vidare är förtroendet för IT-

förvaltningens
leveransförmåga låg hos
bildningsförvaltningarna.
Flera av förvaltningarna
undviker medvetet

systemlösningar där de är
beroende av IT-

Det finns en risk att det blir

omstart varje gång det byts
ordförande. Det finns också en risk
att övriga medlemmar i nämnden
inte tar fullt ansvar och det är

därför kontinuiteten upplevs
bristfällig.

Vid avsaknad av förtroende för den
interna IT-leveransen finns en risk

att förvaltningarna inte väljer att
använda sig av den stordriftsfördel
som en gemensam IT-förvaltning
är tänkt att medföra.

Avsaknaden av ett fungerande
samarbetsforum kan leda till att

bildningsförvaltningarna inte kan
möta de ökade IT-relaterade
kraven som ställs inom

utbildningssektorn.

Kommunerna behöver hitta en

samarbetsform som möjliggör
kontinuitet i ledarskapet, med
förtroende för att inte en

kommun gynnas.

IT-nämndens medlemmar
rekommenderas också att ta
större ansvar för nämndens
arbete. På så sätt skulle

startsträckan minska vid byte
av ordförande.

Vi rekommenderar IT-

nämnden och IT-förvaltningen
att verka för att upprätta ett
förtroende för en centraliserad

IT-leverans. Som ett steg i att
stärka förtroendet och få en
ökad samverkan bör

samarbetsforum upprättas med
representanter från IT-
förvaltningen och från
kommunernas förvaltningar.



Oinräde Prio Avvikelse Risk Rekommendation

3.5 Med Den ekonomiska styrningen
el av IT-kostaiader upplevs som

otydlig i förvaltningarna.
Flera av kommunerna har
valt att investera samma
summa som avsattes vid
bildandet av IT-nämnden.

Förvaltningschefer är inte
medvetna om vilken IT-

budget som finns till
förfogande. Ett exempel är
att det i vissa fall kommer

fakturor på datorer och
annan utrustning från IT-
förvaltningen och i andra fall
inte.

Flera förvaltningar har valt
att upphandla egna IT-
tjänster vilket medför en
svårighet att få en överblick
av den totala IT-kostnaden i

de fyra kommunerna.

Det finns en risk att budgeten inte
är behovsprövad då det saknas en
tydlig IT-strategi. Det ökar
sannolikheten att IT inte är

ändamålsenlig för att ge ett
optimalt stöd för verksamheten.

Den upplevda otydligheten ger en
ökad risk att felaktiga beslut tas.
Det kan leda till under- eller

överinvesteringar, med en lidande
verksamhet eller budgetunderskott
som följd.

IT-nämnden bör se över

budgetprocessen för att
säkerställa att budgeten
baseras på de behov som finns i
kommunerna.

Det behövs ett förtydligande
kring vilka kostnader som ska
tas var och att detta sedan sker

konsekvent. Ett viktigt led i
detta är också att skapa en
kontinuerligt uppdaterad
inventering över vilka tillgångar
som finns.

Ekonomiavdelningarna på
respektive kommun
rekommenderas att upprätta
rapporter som visar på
månadsbasis vilka IT-kostnader

som respektive förvaltning har.

PwC
Nov 2018
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Område Prio Av\TLkclse Risk Rekonimendation

3.1 Låg Vi har identifierat en
avsaknad av tydlig
kommunikation från IT-
nämnden om vilka mål som
finns och vilka beslut som

gäller för kommunens
förvaltningar.

Det finns en risk att olika

förvaltningar inte känner till beslut
som är tagna eller alternativt inte
förstår konsekvenserna om
besluten inte efterlevs vilket kan

leda till fördyrande konsekvenser,
om inte IT-nämndens medlemmar

tydligt kommunicerar med
förvaltningarna.

IT-nämnden rekommenderas

att upprätta en
kommunikationsplan och sedan
konsekvent efterleva denna. På
så vis kommer samma budskap
spridas mellan alla 19
förvaltningar och IT-nämndens
ledarskap blir tydligare.

3.1 Låg Bristande kommunikation
från IT-förvaltningen ut tiU
verksamheten. Exempelvis
kan Windows 10 utrullningen
nämnas där förvaltningarna
inte känner att de fått

information, information
skickas direkt ut till alla

chefer istäUet för att gå via
IT-samordnaren. Även

uppdateringar i nätverk har
skett utan att detta

kommunicerats i förväg

Det finns en risk att felaktig eller
utebliven information minskar

förtroendet för IT-förvaltningens
förmåga.

Utöver en etablerad samverkan

mellan IT-förvaltaingen och
övriga förvaltningar blir
kommunikation vid projekt och
driftsättningar viktig för att
bygga förtroende och att IT-
förvaltiiingen ska upplevas som
ändamålsenlig.

PwC
Nov 2018
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3.9

3. 12

Med Ansvarsfördelningen mellan
el IT-förvaltningen och

verksamheten upplevs som
otydlig vilket medför att de
olika verksamheterna är

osäkra på vilka frågor de
själva ansvarar för att
hantera och vilka frågor som
ligger under IT-
förvaltningens ansvar.

Exempelvis är det oklart
vilket projektstöd som kan
förväntas och vilket mandat

IT-förvaltningen har när det
kommer till beslut kring
arkitektur.

Med Förutsättningar och
el ambitioner skiljer mellan de

olika kommunerna vilket
försvårar arbetet att sätta rätt

mål för en gemensam IT-
leverans.

Utan ett tydligt scope går det inte
att rikta beslut och budget till rätt
förvaltiiing. Det finns också en risk
att det inte går att uppnå
samordningseffekter såsom sänkta
driftkostnader om inte en central

arldtektur styr teknikval.

En risk är också att förtroendet

mellan IT-förvaltningen och övriga
förvaltningar inte kan förbättras
om inte roller och ansvar är tydligt
för alla involverade parter.

Det finns en risk att för stora
olikheter i ambitioner leder tiU att

det investeras för mycket eller för
lite i organisation och
gemensamma system och
plattformar.

Som ett led i en IT-strategi
rekommenderas ett

förtydligande av IT-
förvaltningens mandat och
ansvar. Samt att det finns

förutsättningar för att ta det
ansvaret.

Som ett led i en ny
avsiktsförklaring bör varje
kommun konkretisera sina

ambitioner samt budgetramar
för framtida satsningar. Det
skulle leda till mer konkreta

diskussioner kring samarbetet
och vilka kompromisser som
behövs göras.

PwC
Nov 2018
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Område

3.7

Prio

Med
el

Avvikelse

Det har identifierats
tveksamhet i verksamheten

kring arkitektur val.
Upplevelsen i förvaltningarna
är att det inte stödjer dem
behov som finns och att

dessa gör allt för att kringgå

Risk

Det finns en risk att strategiska
beslut kring plattform och drift ej
är anpassat efter de behov som
finns i verksamheten.
Det finns också en risk att

lösningar som valdes tidigare kan
vara föråldrad och dyr teknik idag.

3.1

IT-förvaltningens lösningar
genom att tex köpa
molnlösningar

Låg Det finns ett förväntansgap
avseende tillgänglighet på
system och support. Det finns
tjänster som kräver
tillgänglighet 24 timmar om
dygnet 7 dagar i veckan
medan IT-förvaltningen
endast är dimensionerad för

vardagssupport.

Det finns en risk att IT inte stödjer
hela kommunala verksamheten
utan att det finns ett uttalat stöd

för en sådan avgränsning

Rekomniendation

Vi rekommenderar IT-

nämnden att utvärdera om

befintliga lösningar, exempelvis
serverdrift och e-mail är

ändamålsenliga och uppfyUer
de behov som finns i
kommunerna.

Vi rekommenderar att IT-
nämnden dokumenterat sina

budget och prioritering för att
tydligt avgränsa vad som ingår
och vad som inte ska ingå i IT-
förvaltningens uppdrag.

PwC
Sep 2018
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Område

3.7

Prio

Med
el

Avvikelse

Verksamheten upplever inte
att uppklarningstiden vid
driftstörningar och andra
supportärenden är på en
accepterbar nivå. Det
senaste året har

Risk

Det finns en risk att driftstörningar
urholkar förtroendet för IT-
förvaltningen. Vid lågt förtroende
är det stor risk för utpekande av
syndabockar istället för att bygga
en lärande kultur.

3.ll

förvaltningarna haft
svårigheter att bedriva sin
verksamhet då nätverk och

mailsystem inte funnits
tillgängliga i långa perioder.

Med Program och projektstyrning
el saknas. Varken IT-

förvaltningen eller övriga
förvaltningar har en
proj ektstyrningsmodell.

Varje kommun startar nya
initiativ när det passar dem.
Detta sker utan koordinering
med andra kommuners

prioriteringar eller IT-
resurser.

Risken med att inte ha en

projektcnodell gör att det finns ett
sätt att styra, utvärdera, och
finanserna initiativ. Det försvårar

dessutom koordineringen och
prioriteringen mellan olika projekt.
Detta kan leda till att projekt på
felaktiga grunder prioriteras och
finansieras. Risken är också stor att

vissa resurser inte finns tillgängliga
vid behov vilket kostar tid och

pengar.

Rekomniendation

IT-förvaltningen
rekommenderas att frekvent

testa, öva och förbättra
redundans och stora

driftstörningar. Med tydliga
roller, ansvar och
kommunikation blir

lösningsarbetet mycket
effektivare över tid. Vidare

rekommenderas en specifik
satsning till att stabilisera
befintliga lösningar.

Upprätta en enkel
projektmodell som alla
projektledare och styrgrupper
följer vilket leder till enhetlighet
mellan kommunerna och IT-
nämnden.

Upprätta en lista på alla
pågående initiativ som har
beröring på IT i alla 19
förvaltningar och bolag. På så
sätt kan IT-nämnden prioritera
och koordinera resurser.

PwC
Sep 2018
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Oinräde Prio

3.10 Med
el

Avvikelse

Utifrån nuvarande uppdrag
är IT-förvaltningen
underbemannad och saknar
resurser för att kunna utföra

sitt uppdrag på ett
ändamålsenligt sätt.

Risk

Det finns en risk att överarbetade
medarbetare leder till sämre

leverans och att nyckelpersonal
lämnar i ett redan kritiskt läge.

Rekoininendation

IT-nämnden rekommenderas

att först efter avsiktsförklaring
och IT-strategin är beslutad att
titta på kompetensbehov och
resursfråga.

3. 11 Med Gemensamma system och
el plattformar utnyttjas inte

mellan de fyra kommunerna.
Som exempel kan nämnas att
det finns fyra olika instanser
av samma diariesystem och
flera olika versioner av

ekonomisystem.

Hög risk för outiiyttjad
konsolideringen. Detta leder till
onödiga kostnader i form av fler
servrar och mer licens och

supportkostiiader. Men också
behövs fler kompetenser
vidmakthållas

Initiera ett projekt som
analyserar, prioriterar och
planerar konsolidering av
system.
Besluta och vidmakthåll

riktlinjer för arkitektur vid
införandet av nya system i linje
med IT-strategin för att nyttja
redan gjorda investeringar och
för att kunna bygga kompetens
kring rätt teknologier.

PwC
Sep 2018
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Område Prio Avvikelse Risk Rekonimendation

3.6

3. 12

Låg Den rapportering som sker
från IT-förvaltningen är
uppskattad av IT-nämnden
men den fokuserar inte på
effektniålen för IT-

förvaltningen utan främst på
Service deskens leverans

Med IT-nämndens medlemmar
el består av

Kommunordföranden och

med på mötena är även
Kommundirektörerna. Det vi

har iakttagit är att beslut inte
aUtid når övriga förvaltningar
och förståelse för samarbetet

och avsiktsförklaringen är
inte förankrat i alla

förvaltaiingar. Detta har lett
till att beslut har ignoreras,
undvikits och missförståtts.

Det finns en risk att IT-nämnden

fokuserar på fel saker om
rapporteringen inte följer upp
målen

Det finns en risk att målen inte nås
om inte besluten kan
kommuniceras och efterlevas i

förvaltningarna

Vid en översyn av
verksamhetsmålen och IT-

strategi blir det naturligt att
även se över rapporteringen
mot IT-nämnden och
verksamheterna

Vi rekommenderar att TT-
nämnden ser över hur beslut
kommuniceras och säkerställer
att besluten efterlevs i

respektive förvaltning.

PwC
Sep 2018
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Granskning av inköp och upphandling

Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av Lekeberg kommuns revisorer genomfört en granskning gällande
kommunens arbete med inköp och upphandling. Uppdraget ingår som en del av revis-
ionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:

Ar kommunslyrelsen och nämndernas arbete med inköp och upphand-
lingar ändamålsenligt?

Vår samlade revisioneUa bedönining är att koininunstyrelsen och nänuider-
na i begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett
ändamålsenligt sätt. Vi bedömer att ett fortsatt arbete behöver göras för att
säkerställa ändamålsenlig mköps- och upphandlingsverksamhet.

Vi grundar den övergripande bedömningen på nedanstående kontrollmål.

Policy och riktlinjer inom området omfattar regler kring direktupphandling och
överensstämmer med bestämmelser och lagar inom området.

Vi bedömer kontroUmålet delvis uppfyllt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en policy med en kortare reglering kring direktupphand-
Ung. Det finns även en blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policy och annan doku-
mentation finns att hitta på intranätet. Det saknas dock närmare beskrivningar kring roller och
ansvar gällande direktupphandlingar. Policyn kan uppdateras tiU 2019 års gränsvärden och det
råder en osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och policy över-
lag.

Vi rekommenderar att Lekebergs kommun uppdaterar sin policy utifrån gällande gränsvärden och
lagstiftning. Vi rekommenderar också, så som lagen anger, att det för kommimen beslutas om rikt-
linjer vid direktupphandlingar, där det tydligt och detaljerat beskrivs vem som få beställa-
/upphandla vid olika beloppsgränser eUer ti-öskelvärden, regler för konlairrensutsättning, regler
for direktupphandling och en beskrivnmg kring den prakäska hanteringen. Det är också vikdgt att
kommunstyrelsen säkerställer att information om ovanstående sprids ut i verksamheten.

Dokumentationsplikten är säkerställd.

Vi bedömer konti-ollmålet ej uppfyllt.

Det finns en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr vilket också framgår av
policyn. Det framgår dock inte tydligt vem som ska dokumentera, hur det ska förvaras eller diarie-
föras. Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten då ingen intern kontroll eller
uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphandlingar dokumenteras. Detta visar sig
även i det stickprov som granskningen har genomfört där blanketten bara har fyllts i vid två fall av
sex och där motivermgen till beslut därför saknas.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer dokumentationsplikten i kommunen. Det kan
exempelvis vara interna kontroller i form av stickprov samt information och utbildning på områ-
det.

April 2019
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Granskning av inköp och upphandling

Verksamheterna har kännedom kring vilka ramavtal som gäller inom kommunen.

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Vi grundar bedöinningen på att leverantörsförteckningen ej har uppdaterats kontinuerligt vilket
anses medföra risker att varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om sådant arbete
har påbörjats. Kännedomen om befintliga avtal bedöms ej vara säkerställd då ändamålsenliga sök-
vägar saknas. Vi anser också att det finns försvårande omständigheter för medarbetarna i kommu-
nen gällande sökfunktionen i diariet efter befintliga avtal. Vi bedömer också att brister finns i ruti-
ner för att säkerställa att samtliga avtal är upplagda i leverantörsförteckningen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer kännedom kring kommunens befinäiga ram-
avtal och att hålla befintlig leverantörsförteckning uppdaterad, men också att se över behovet av att
mföra en avtalsdatabas där kommunens samtliga avtal finns, sökbara. Vi rekommenderar också att
information ges till berörda medarbetare om vad kommunen har för ramavtal och var dessa åter-
finns.

Avtalstrohet inom kommunen är säkerställd.

Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Kommunstyrelsen gör enligt intemkontroUplanen stickprov årligen gällande uppföljning av avtals-
trohet. Detta görs dock i liten skala. 2018 gjordes bara hälften av de kontroller som beslutats om i
internkonta-ollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av avtalstroheten per verksamhet och
totalt i hela kommunen. Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen inte har säkerställt en systema-
tisk uppföljning av avtalstrohet i kommunen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer rutiner för systematiskt uppföljningsarbete
mot avtalsti-ohet. Detta kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i form av månat-
liga/kvartalsvisa rapporter.

Uppföljningen av direktupphandlingar och avtalstrohet är ändamålsenlig.

Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

I intervjuer framkominer att avstämning av pris och antal görs vid fakturaattestering och att av-
stämning görs innan köpet. I övrigt görs ingen systematisk uppföljning för att kontrollera kvalitet
eller andra ställda krav i direktupphandlingen. Den uppföljning som regleras om i policyn applice-
ras inte på direktupphandlingar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att implementera rutiner och arbetssätt för uppföljning och
systematisk egenkonta-oll av direktupphandlingar. Så som exempelvis stickprov.
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Granskning av inköp och upphandling

l. Inledning

3. 1. Bakgnind
Det är vikägt att en upphandlande verksamhet har kontroll över sina inköp och sina avtal
och dokumenterar hur de har ingåtts. Det är grundläggande för att arbeta strategiskt med
upphandlingar och för att bättre dra nytta av de medel som används för att köpa varor och
tjänster. Dokiunentationen är också viktig för den egna uppföljningen av inköp.

Det är av stor betydelse att upphandlande myndighet efterlever ingångna avtal, det som
brukar kallas avtalstrohet. Konsekvenserna av brister kan vara att lagen inte följs, att in-
köpsverksamheten blir ineffektiv och att förtroendet för kommunen skadas.

Under 2014 infördes nya regler kring direktupphandling. Gränsen för direktupphandling
höjdes till 506 tkr och har därefter succesivt höjts till att efter den l januari 2016 vara 535
tkr enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 993 tkr enligt lagen om upphandling
inom försörjningssektorn (LUF). Enligt reglerna skall en upphandlande myndighet be-
sluta om riktlinjer för direktupphandling och en skyldighet att dokumentera direktupp-
handlingar som har ett värde över 100 tkr.

Inom Lekebergs kommun sker upphandling och inköp av betydande belopp inom många
olika sektorer och områden. Revisorerna har inom ramen för sin riskbedömning beslutat
att granska upphandlingar i kommunen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

• Ar komnumstyrelsen och nämndernas arbete med inköp och upp-
handlingar ändaniålsenlig?

1. 2. Revisionskriterier

• Lagen om offentligupphandling (LOU)

• Kommunens policy och riktlinjer

• Nya EU-direktiv avseende offentlig upphandling

1.3' Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål ställts upp:

• Policy och riktlinjer inom området omfattar regler kring direktupphandling och
överensstämmer med bestämmelser och lagar inom området.

• Dokumentationsplikten är säkerställd.

• Verksamheterna har kännedom kring vilka ramavtal som gäller inom kommunen.

• Avtalstrohet inom kommunen är säkerställd.

• Uppföljningen av direktupphandlingar och avtalsta-ohet är ändamålsenlig.

1. 4' Avgränsning
Granskningen avgränsas till stickprov av inköp under 2017 och 2018 samt att avtalstro-
hetsgranskningen kommer att granskas avseende ett antal inköpsområden.
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1.5. Metod
Granskningen sker genom stickprovsgranskning av inköp samt genom interquer med
personer inom kommunens upphandlingsfunktion samt med berörda förvaltningschefer
eller andra chefer inom respektive förvaltning avseende förvaltningsspecifika inköp.
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-2. Lagen om offentlig upphandling
(LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) infördes l januari 1994 till följd av EU:s upphand-
lingsregler har sedan dess ändrats vid tio tillfällen för att anpassas bättre till EU: s regel-
verk. LOU omfattar upphandlingar hos kommuner, landsting, staten och offentligt ägda
företag. Syftet med lagstiftningen är att följa EU: s fyra friheter; fri rörlighet för varor, per-
söner, tjänster och kapital inom EU:s inre marknad. Således ska lagen främja en fri och
rörlig marknad med konkurrensutsättning där ingen upphandling får göras så att någon
leverantör särbehandlas.

Lagen har ett detaljerat regelverk och ska alltid tillämpas när den upphandlande myndig-
heten köper varor eller tjänster. Lagen fastställer att myndigheten inte får gynna någon
lokal leverantör. Däremot kan myndigheten ställa flera krav som upphandlande myndig-
het, exempelvis på kvalitet, funktion eller ha särskilda miljömässiga krav.

Direktupphandling är en upphandlingsform som har lägre krav än en vanlig upphandling.
Detta kan tillämpas om en upphandlings värde inte överstiger (586 907 kr varor och
tjänster 2019) eller om det finns synnerliga skäl. Dock krävs att den upphandlande myn-
digheten har riktlinjer för direktupphandling, (19 kap 7 § 3 st LOLT) samt att krav på
dokumentation fiinns för direktupphandlingar som överstiger 100 ooo kr.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet gällande upphandlingslagstiftningen. En upp -
handlingsskadeavgift kan dömas ut om det skett en otillåten direktupphandling där avtal
ingåtts med leverantör utan utannonsering. Avgiften får inte överstiga tio procent av det
aktuella avtalets värde och den maximala avgiften som kan åläggas den upphandlande
myndigheten är tio miljoner kronor.
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3. Iakttagelser och bedömningar

3. -?. Organisation
Kommunen har ett inköpssamverkansavtal med Örebro kommun där upphandling av
varor och vissa tjänster görs tillsammans med Örebro. Ramavtal gällande entreprenad är
dock undantaget från inköpssamverkan. Kommunen har en upphandlingsansvarig som
arbetar deltid med frågan och är organisatoriskt placerad direkt under kommundirektö-
ren. Kommunen har också en kontaktperson i upphandlingsfrågor kopplat till Inköps-
samverkan i Örebro och den är organisatoriskt placerad på ekonomiavdelningen och om-
fattar 10 % av en heltidstjänst.

3. 2. Policy och riktlinjer inom onirådet orvtfattar
regler kring direktupphandling oc överens-
stämmer med bestämmelser och lagar inom om-
rådet.

3-s. i. Iakttagelser
I Lekebergs kommun finns en upphandlingspolicy, fastställd av kommunfullmäktige
2016-02-29 vilket också är det styrande dokument som finns gällande upphandling. Av
policyn framgår att den gäller för kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och verk-
samheter. Policyn innehåller regler som även ska gälla för extern upphandling, inköp av
varor och tjänster samt entreprenader. I policyn framkommer också att kommunen vid
samtlig upphandling ska utgå ft'ån gällande upphandlingslagstiftning och de grundläg-
gande EG-rättsliga principerna. Policyn exemplifierar och berör olika former av upphand-
Ung som ramavtal, direktupphandling och objektsupphandling. I policyn beskrivs kort-
fattat vad en direktupphandling är och anger gränsvärdet (för 2015) samt beräkningen av
gränsvärdet. Policyn beskriver inte detaljerat hur verksamheten praktiskt ska genomföra
en direktupphandling eller försäkra sig om att den görs i enlighet med lagstiftningen. I
policyn framkommer inte vilken funktion som ansvarar för direktupphandlingar samt om
det finns särskild delegation eller beställarrätt för direktupphandlingar och inköp. I inter-
yjuer framkommer dock att verksamheten ansvarar för sina upphandlingar och direkt-
upphandlingar men att upphandlingsansvarig kan var behjälplig.

Vid direktupphandling råder dokumentationsplikt varför Lekebergs kommun har tagit
fram en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr, (se kontrollmål 2).
Intervjuade uppger att kännedomen av styrande dokument och framförallt blanketten
angående direktupphandling förefaller vara låg.

I intervjuer framkommer att kopplat till upphandlingspolicyn finns en miljöpolicy, beslu-
tad av kommunfallmäktige 2016-02-26. Enligt intervjuer är den kopplad till de miljökrav
som ställs i kommunens direktupphandlingar.

Samtliga policys finns på Lekeberg kommuns hemsida under styrande dokument. För att
säkerställa kännedom om de styrande dokumenten genomgår nyanställda ett introdukt-
ionsprogram där de styrande dokumenten utgör en del av detta. Av intervjuer framkom-
mer att fokusområden i introduktionen av nyanställda beror på vilken position som är
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tillsatt, i de fall nyanställda kommer genomföra inköp läggs mer fokus på detta initialt. I
intervjuer framkommer att det är osäkert hur pass väl verksamheten är medvetna om po-
licyn och andra regler och riktlinjer kring upphandling.

Vi noterar att det inte finns någon riktlinje kopplat till policyn.

3-2. 2, Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

Vi grundar vår bedömning på att det finns en policy med en kortare reglering kring di-
rektupphandling. Det finns även en blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policy
och annan dokumentation finns att hitta på intranätet. Det saknas dock riktlinjer för di-
rektupphandlingar med detaljerade beskrivningar kring exempelvis det praktiska genom-
förandet, roller och ansvar. Policyn kan uppdateras till 2019 års gränsvärden och det rå-
der en osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och po-
licy överlag.

Vi rekommenderar att Lekebergs kommun uppdaterar sin policy utifrån gällande gräns-
värden och lagstiftning. Vi rekommenderar också, så som lagen anger, att det för kommu-
nen beslutas om riktlinjer vid direktupphandlingar där det tydligt och detaljerat beskrivs
vem som få beställa/upphandla vid olika beloppsgränser eller tröskelvärden, regler för
konkurrensutsättning, regler för direktupphandling och en beskrivning kring den prak-
tiska hanteringen, (se Konkurrensverkets dokument om "Krav på riktlinjer vid direktupp-
handlingar"1).

3'3- Dokumentationsplikten är säkerställd

Av lagen om offentlig upphandling (LOU) 19 kapitlet 30 § framkommer att: En upphand-
lande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen
shi vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga
skeden. Första stycket gäller inte om upphandlingens värde understiger 100 000 kronor.

3.3. 2. Iakttagelser

Vid direktupphandling ska en blankett användas vid köp över 100 ooo, vilket framgår i
upphandlingspolicyn. Blanketten ska säkerställa dokumentation av direktupphandlingen.
I blanketten ska bland annat ärendenummer, förvaltning, beslutsfattare, vad som ska kö-
pas och kort beskrivning av föremålet som ska upphandlas fyllas i. Utöver det ska det
framgå vad som ska köpas, varför direktupphandling behövs, vilka leverantörer som till-
frågats, antal anbud, vem som tilldelats uppdraget, skäl för tilldelning, totalt beräknat
värde av upphandlingen samt start- och slutdahim för genomförandet. En kopia av
dokumentation ska skickas till ekonomiavdelningen för kännedom.

Lekebergs kommuns inköpsblankett är tillgänglig på intranätet. Vid inköp på över
ioo ooo kronor ska denna användas. Vi får av intervjuer till oss att någon uppföljning av
dessa inköp ej genomförs, dokumentationen diarieförs däremot.

1 http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/krav-pa-riktlinjer-vid-
direktupphandlingar, pdf
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Dokumentationsplikten ingår inte i internkontrollplanen. Av intervjuer framgår att det
inte varit ett kontrollmoment de senaste åren.

Det framgår i upphandlingspolicyn att det är ovan nämnda blankett som ska användas.

3. 3-2- Stickprov
Ett stickprov har genomförts där sex av totalt elva direktupphandlingar gjorda av kom-
munen under 2018 slumpmässigt har valts ut. Syftet med stickprovet är att se huruvida
förd dokumentation uppfyller dokumentationsplikten, såväl lagens krav som kommunens
egen rutin.

Stickprovet presenteras nedan i en tabell. I tabellen anges leverantör, verifikationsnum-
mer, beloppet på direktupphandlingen, om upphandlingen och dess beslut har motiveras
så om de ska enligt upphandlingslagstiftningen, om kommunens blankett vid direktupp-
handling har fyllts i, om det finns ett avtal samt annan övrig dokumentation som har
kommit granskningen tillhanda.

Ver. nr
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Nobcli Businc.s.s 16701
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PODB CO Info- 26017
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har annonserats.

Tfflfrågattreleve-
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vering till tOldel-
ning. Datum
framgår inte.
Faktureriugspe-
nod tor inköpet är
SOlS-QQ-27—
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dri av åota-
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soni 1i-isar pä att
besliit toes 2010

tt direktupp-
handla delta digi-
tala systeni. En

leverantör tiI№A-
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En leverantör

tiUfrågad,föratt
tjänsten företaget

Ifylld blankett A\-tal

(kommunens

egen \7id di-
rektupphaiid-
lingar)

NEJ

JA NEJ

NE. J NEJ

JA NEJ

Tig
doku-
nicntat

ioii
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Faktura

Faktura
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Skånska Asfalt o

Betong AB

tillhandahåller

skUjer sig från
andra företag i
området. Datum

2019-02-14

29341 284205 Saknade ramaxlal. N&T NEJ Faktura
God erfarenhet av

Skånska, varför
bara en tillfrågad.
Datum 2019-02-

Soiu-ce Skills AB 13311 logooo NEJ NEJ NEJ Faktura

Stickprovet visar att leverantören vid samtliga direktupphandlingar har fakturerat kom-
munen. Vi har inte fått ta del av några avtal som har upprättats i samband med direkt-
upphandlingarna. Vid två fall av sex har kommunens egen blankett gällande direktupp-
handling fyllts i. I ett fall av sex har tre leverantörer bjudits in att lämna anbud.

Huruvida dokumenteringen är tillräcklig för att motivera myndighetens beslut till direkt-
upphandlingen varierar. Motiveringen upplevs överlag som vag eller saknas helt. Det är
oklart om motiveringen har dokumenterats i samband med direktupphandlingen eller om
detta har gjorts först i efterhand när granskningen har frågat efter dokumentation.

3-3-3- Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Det finns en blankett att fylla i vid direktupphandlingar över 100 ooo kr vilket också
framgår av policyn. Det framgår dock inte tydligt vem som ska dokumentera, hur det ska
förvaras eller diarieföras. Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten
då ingen intern kontroll eller uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphand-
lingar dokumenteras. Detta visar sig även i det stickprov som granskningen har genomfört
där blanketten bara har fyllts i vid två fall av sex och där motiveringen till beslut därför
saknas.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer dokumentationsplikten i kommu-
nen. Det kan exempelvis vara interna kontroller i form av stickprov samt information och
utbildning på området.

5.4* Verksamheterna har kännedom kring vilka ra-
mantal som galler för komntunen

3-4-1- Iakttagelser
Vi har i granskningen genom intervjuer och dokumentgranskning erhållit information om
att många upphandlingar sker centralt i länet genom inköpssamverkan med bland annat
Örebro kommun. I Lekebergs kommun finns en leverantörsförteckning som är tillgänglig
för samtliga medarbetare på intranätet. Leverantörsförteckningen är dock i behov av en
uppdatering då den senaste uppdateringen gjordes i augusti 2017. Enligt uppgifter i
granskningen har leverantörsbeteckningen uppdaterats under revisionens gång. Systemet
som används är begränsat i sökvägar. Exempelvis kan ett ramavtal innefatta flera delar,
söker en medarbetare efter ett avtal för en speciell vara hittas inte det. Vi får också till oss
av intervjuer att det är svårt att få en överblick av befintliga avtal i nuvarande leverantörs-
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förteckning då kategorisering ej är möjlig. IVCöjIigheter till förbättringar kring sökvägar ses
över. Nya avtal mailas ut till berörda medarbetare.

Förutom leverantörsförteckningen finns möjlighet att söka i diariet efter avtal. Ovan
nämnda avseende sökvägar kvarstår dock även för diariet. Av intervjuer framgår att sök-
barheten är beroende av namnsättningen av ärendet till diariet. Detta medför en risk i att
medarbetarna inte med säkerhet kan identifiera befintliga avtal. Intervjuade framför att
det är möjligt att Lekebergs kommun har avtal som kommunanställda ej har kännedom
om.

Vid intervjuer framkommer också att storleken på kommunen har betydelse. Det är en så
pass liten kommun att det är lättare för den enskilda medarbetaren att fråga om ett avtal
än att använda sökvägar i leverantörsförteckningen eller diariet. Kommunen har en kon-
taktperson i upphandlingsfrågor kopplat till Inköpssamverkan i Örebro och den är organi-
satoriskt placerad på ekonomiavdelningen och omfattar 10 % av en heltidstjänst. Känne-
domen om att funktionen överhuvudtaget existerar anges vara varierad. Lekebergs kom-
mun har ingen inköpsportal för de egna avtalen.

3-4-2- Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Vi grundar bedömningen på att leverantörsförteckningen ej har uppdaterats kontinuerligt
vilket anses medföra risker att varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om
sådant arbete har påbörjats. Kännedomen av befintliga avtal bedöms ej vara säkerställd
då ändamålsenliga sökvägar saknas. Vi anser också att det finns försvårande omständig-
heter för medarbetarna i kommunen gällande sökfunktionen i diariet efter befintliga avtal.
Vi bedömer också att brister finns i rutiner för att säkerställa att samtliga avtal är upp-
lagda i leverantörsförteckningen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer kännedom kring kommunens be-
fintliga ramavtal och att hålla befintlig leverantörsförteckning uppdaterad, men också att
se över behovet av att införa en avtalsdatabas där kommunens samtliga avtal finns, sök-
bara. Vi rekommenderar också att information ges till berörda medarbetare om vad
kommunen har för ramavtal och var dessa återfinns.

5.5. At^talstrohet inom kommunen är säkerställd
3-5-1- Iakttagelser
Det finns ingen avgränsning i kommunen i vem som får beställa, som anställd i Lekebergs
kommun ingår inköpsbehörighet. Respektive chef innehar ansvar för att säkerställa
ändamålsenliga inköp. För att uppnå stringens i processen genomförs chefsdialoger där
bland annat inköp berörs. Av intervjuer framkommer att kännedomen om inköpspolicy
och lagstiftning förefaller vara god. Vid större inköp kopplas vederbörande förvaltnings-
chef in i processen.

I kommunstyrelsens internkontrollplan för 2018 finns inköp utanför ramavtal med. För
att kontrollera att inköp görs enligt ramavtal ska stickprov på inköp göras på tio slump-
mässigt framtagna fakturor vid fyra tillfällen per år. Samma kontrollmoment finns med
även i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2019.
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I internkontrolluppföljningen för 2018 framgår att kontrollmoment har genomförts avse-
ende inköp. En granskning har genomförts om inköp gjorts inom avtal eller inte. Kontrol-
len har gjorts av 20 inköp. Av dessa var en faktura makulerad och således inte aktuell, nio
fakturor visade köp på avtal medan åtta fakturor visade på köp utan avtal. Av kontrolldo-
kumentet eller av något annat dokument som granskningen har fått ta del av framgår inte
vilka åtgärder som ska vidtas/har vidtagits i och med resultatet. I granskningen har det
framkommit att en bedömning görs varje månad av de avvikelser som framkommer med
koppling till dokumentationsplikten och dessutom till det aktuella inköpsbeloppet. När
beloppet är ringa, vilket det alltid varit hittills på max 10 ooo kr, så vidtas inga åtgärder
förutom att kontrollanten antecknar avvikelsen.

I intervjuer framkommer att det varje månad väljs ut ett antal verifikat/fakturor för
granskning och avstämning mot avtal. Granskningen har dock inte här heller fått ta del av
något dokumenterat resultat utifrån en sådan granskning.

I intervjuer framkommer att den uppföljning mot ramavtal som görs är på leverantörs-
nivå, det sker inte någon uppföljning på artikelnivå. I intervjuer framkommer det också
att det inte är vanligt med avvikelser, alltså där köp görs utanför ramavtal. Har direktupp-
handlingar gjorts men inte över direktupphandlingsgränsen vidtas ingen åtgärd. Det är
svårt att göra säkra kontroller av avtalstrohet, särskilt när kommunen inte har en inköps-
portal.

3.5.2. Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet ej uppfyllt.

Kommunstyrelsen gör enligt internkontrollplanen stickprov årligen gällande uppföljning
av avtalstrohet. Detta görs dock i liten skala. 2018 gjordes bara hälften av de konta-oller
som beslutats om i internkontrollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av avtalstro-
heten per verksamhet och totalt i hela kommunen. Vi bedömer därmed att kommimsty-
relsen inte har säkerställt en systematisk uppföljning av avtalstrohet i kommunen.

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer rutiner för systematiskt uppfölj-
ningsarbete mot avtalstrohet. Detta kan exempelvis vara regelbundna uppföljningar i
form avmånatliga/kvartalsvisa rapporter.

3. 6. Uppföljningen av direktupphandlingar är
ändamålsenlig

3-6. 1. Iakttagelser
Av kommunens upphandlingspolicy framgår att Lekebergs kommun ska följa upp de krav
som ställs på leverantörer för att därigenom visa att kommunen tar ansvar hela vägen och
månar om en marknad med en välfungerande konkurrens. Enligt uppgifter från gransk-
ningen gäller detta bara skrifdiga upphandlingar, det vill säga de upphandlingar som
överskrider gränsvärdet. Uppföljning av direktupphandlingar finns inte reglerat i kom-
munens policy.

I intervjuer framkommer att det inte görs någon systematisk uppföljning av direktupp-
handlingar på central nivå vad gäller kvalitet och ställda krav i direktupphandlingar efter
att direktupphandlingen har genomförts. Är verksamheten missnöjd med en leverantör
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får de vetskap om det på central nivå och åtgärder vidtas, beroende på ärende. Ett ställ-
ningstagande kring direktupphandlingen görs däremot innan inköp.

Enligt den vanliga fakturagången attesteras fakturor av två personer. Dessa personer har
som uppgift att kontrollera att pris, antal och vara/tjänst stämmer överens med gjord be-
ställning. Detta görs alltid, oavsett om det är fråga om en ramavtalsupphandling eller en
direktupphandling. Dock finns det inget system för att stämma av kvalitet eller andra
ställda krav.

3-6. 2. Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet delvis uppfyllt.

I intervjuer framkommer att avstämning av pris och antal görs vid fakturaattestermg och
att avstämning görs innan köpet. I övrigt görs ingen systematisk uppföljning för att kon-
trollera kvalitet eller andra ställda krav i direktupphandlingen. Den uppföljning som re-
gleras om i policyn appliceras inte på direktupphandlingar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att implementera rutiner och arbetssätt för uppfölj-
ning och systematisk egenkontroll av direktupphandlingar. Så som exempelvis stic]q)rov.

2019-04-16

Peter Aschberg, Uppdrag sledare Nina Törling, Projektledare

April 2019
Lekebergs kommun
PwC

13 av 13



Lekebergs kommuns bolagspolicy 

§35

KS 18-745

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-22 1 (1)

Dnr: KS 18-745

   

Tjänsteskrivelse - Bolagspolicy

Ärendebeskrivning
Förslag till bolagspolicy reglerar kommunfullmäktiges respektive
kommunstyrelsens roller som ägare och aktörer i styrningen av bolagen. Här
förtydligas till exempel vilka former av ägardirektiv kommunfullmäktige kan
fastställa. Fortsättningsvis ska tre olika former av ägadirektiv tillämpas,
nämligen:
- Årliga budgetdirektiv som en del i beslutet om kommunens budget och
flerårsplan. Dessa kommer då att ersätta nuvarande ägardirektiv 
- Särskilt ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga
- Beslut om att hela eller delar av ett kommunalt styrdokument (policy,
program, riktlinje etc.) även ska gälla bolagen.

Kommunens bolag har fått lämna synpunkter och är framtagen med stöd att 
konsulter från PWC. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att de ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande 

ägardirektiv då MER-planen antas. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 
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1 Inledning
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens regler för ägarstyrning av bolagen ska 
tillämpas i Lekebergs kommun samt hur ägaren i övrigt vill ha kontroll över de 
kommunala bolagen.

Bolagspolicyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta delägda bolag. 
Kommunen och övriga delägare avgör tillsammans vilka regler i bolagspolicyn som är 
tillämpliga med hänsyn till storleken på kommunens ägande, verksamhetens art och 
övriga omständigheter.
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2 Ägarroll

2.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fungerar som ägare 
av kommunens bolag. Bolagen är ett instrument för kommunen att, på samma sätt 
som nämnderna, tillgodose kommunmedlemmarnas behov. Ägarstyrningen över 
bolagen utgår därför alltid från kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som enligt kommunallagen ska besluta om en kommunal 
verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i bolagsform, fastställa vilket ändamål och 
vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse kommunens 
representanter i bolagets styrelse och utse lekmannarevisorer.

Kommunfullmäktige ska även besluta i frågor som är av principiell beskaffenhet eller 
av större vikt.

Kommunfullmäktige kan delegera bolagsfrågor till kommunstyrelsen om frågorna 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

2.2 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen och sitt reglemente leda och samordna 
planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamhet. Detta 
uppdrag gäller även uppföljning av kommunfullmäktiges ägardirektiv för bolagens 
ekonomi och verksamhet.

Kommunstyrelsen har en lagstadgad uppsiktsplikt för de kommunala bolagen och ska 
göra en årlig bedömning av bolagens verksamhet utifrån de ändamål och 
befogenheter som anges i bolagsordningen. Denna bedömning ska rapporteras till 
kommunfullmäktige.

2.3 Holdingbolaget
Holdingbolaget utövar på uppdrag av kommunfullmäktige den operativa ägarrollen 
för de kommunala bolagen som ägs direkt eller indirekt av Holdingbolaget. 
Uppdraget anges i bolagsordning och preciseras i årliga budgetdirektiv. Avsikten är 
att Holdingbolaget ska äga och förvalta samtliga aktier i de kommunala bolagen.

Holdingbolaget ska svara för ekonomisk uppföljning av de bolag i vilka 
Holdingbolaget direkt eller indirekt äger aktier och lämna löpande information till 
kommunstyrelsen om bolagens ekonomi och verksamhet. 
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3 Ägarstyrning

3.1 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika 
styrinstrument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och gemensamma principer för bolagen i enlighet med denna 
bolagspolicy. 

Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning genom att utse styrelse och 
lekmannarevisorer för bolagen samt att utse stämmoombud samt besluta om 
instruktioner.

3.1.1 Bolagsordning
Kommunfullmäktige ska fastställa bolagsordning för de kommunala bolagen. 
Bolagsordningen ska bland annat ange det kommunala ändamålet med 
verksamheten, de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten och de 
beslut i principiella frågor som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande 
(underställningsplikt).

3.1.2 Aktieägaravtal
I ett bolag med flera ägare behöver bolagsordningen kompletteras med ett 
aktieägaravtal mellan delägarna. I aktieägaravtalet regleras vad delägarna är överens 
om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget.

Kommunen ska i aktieägaravtal verka för att de synsätt och regler som anges i denna 
bolagspolicy ska tillämpas även i de delägda bolagen. Samtliga aktieägaravtal för 
bolag där kommunen eller kommunens bolag är ägare ska godkännas av 
kommunfullmäktige om inte annat beslutats.

För det fall aktieägaravtalet innehåller uppgifter som skyddas av författningsreglerad 
sekretess kan överläggningarna i fullmäktige hållas inom stängda dörrar och den 
aktuella bestämmelsen i avtalet beläggas med sekretess. Själva beslutsfattandet ska 
dock ske öppet och det fattade beslutet blir alltid offentligt.

3.1.3 Ägardirektiv
Kommunfullmäktige har rätt att fastställa olika former av ägardirektiv för 
verksamheten i de kommunala bolagen. Detta sker i följande former:

1. Kommunfullmäktige fastställer årliga ägardirektiv som en del i beslutet om 
kommunens budget och flerårsplan. Budgetdirektiven för bolagen anger mål, 
inriktning och resultatkrav för bolagets verksamhet.

2. Kommunfullmäktige kan även fastställa att hela eller delar av ett kommunalt 
styrdokument såsom program, policy, riktlinje, handlingsplan eller liknande 
även ska gälla för de kommunala bolagen. Före kommunfullmäktiges beslut 
ska bolagens styrelser ha möjlighet att yttra sig över om det finns några 
hinder för bolaget att tillämpa aktuellt styrdokument.

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa av fullmäktige 
och kommunstyrelsens utfärdade direktiv fastställda vid bolagsstämma om de ej står 
i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 
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författning. Utfärdade direktiv som ska gälla bolagets dotterbolag ska genom 
bolagets försorg fastställas vid bolagsstämma i dotterbolag.

När det gäller de delägda bolagen fastställs ägardirektiv normalt i samråd med övriga 
delägare. Beroende på ägarförhållanden och bestämmelser i aktieägaravtal och 
bolagsordning kan det krävas enhälligt beslut från samtliga delägare. Ägardirektiv för 
delägda bolag måste antas av bolagsstämman för att vara bindande såvida inte 
bolagsordningen innehåller en bestämmelse om att bolaget är skyldigt att utföra de 
uppdrag som det tilldelas gemensamt av ägarna eller motsvarande varvid 
ägardirektivet blir automatiskt bindande för bolaget.

3.1.4 Gemensamma bolagsprinciper
Kommunfullmäktige ska fastställa gemensamma principer för bolagen. Dessa 
redovisas som ett särskilt avsnitt under punkt 4 i denna bolagspolicy.

3.1.5 Val av styrelse och lekmannarevisorer
I de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och 
suppleanter, samt ordförande och vice ordförande. I de delägda bolagen utser 
kommunfullmäktige den del av styrelsen som anges enligt aktieägaravtal och 
bolagsordning för det aktuella bolaget.

För de helägda bolagen ska kommunfullmäktige även utse två lekmannarevisorer 
och, vid behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är av 
mindre omfattande slag kan kommunfullmäktige istället besluta att utse endast en 
lekmannarevisor och, vid behov, en lekmannarevisorssuppleant. För delägda bolag 
ska fullmäktige utse en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant om detta 
är rimligt utifrån ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning.

3.1.6 Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden
Kommunfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera 
stämmoombud vid bolagsstämmorna i kommunens bolag. Ett stämmoombud och en 
ersättare utses. Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en 
instruktion till stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

3.2 Kommunstyrelsen
3.2.1 Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala 
bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal 
verksamhet.

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens 
verksamhet och ekonomi och hur bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och 
gällande lagstiftning.

Kommunstyrelsen ska årligen göra en prövning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande 
direktiv från kommunfullmäktige. Prövningen ska göras med stöd av årliga rapporter 
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från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna. Underlaget för prövningen ska 
överlämnas till kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen.

Om kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål 
och sina befogenheter, ska kommunstyrelsen även till kommunfullmäktige lämna 
förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet åter kommer att 
bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3.2.2 Instruktioner till stämmoombud
Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag till instruktioner till kommunens 
stämmoombud inför bolagsstämmor. 

3.3 Holdingbolaget 
3.3.1 Ekonomi 
Holdingbolaget har som moderbolag i den koncern som tillsammans utgör merparten 
av de kommunala bolagen i uppgift att under verksamhetsåret svara för operativ 
ägarroll inom följande områden: 

Ekonomisk uppföljning av de bolag som ägs direkt eller indirekt av Holdingbolaget 
under budgetåret. 

Skattesamordning av dotterbolagens resultat genom bokslutsdispositioner.

Kapitalbildning för dotterbolagen genom nyemission och aktieägartillskott. 

Dessa uppdrag sker inom ramen för kommunfullmäktiges årliga budgetdirektiv för 
Holdingbolaget och de bolag som ägs direkt eller indirekt av Holdingbolaget

3.3.2 Information 
Holdingbolaget ska löpande hålla sig informerad om beslut och 
verksamhetsförändringar under verksamhetsåret i de bolag som ägs direkt eller 
indirekt av Holdingbolaget. Denna information ska sammanställas av Holdingbolaget 
och löpande rapporteras till kommunstyrelsen. 

Presidiet och VD för Holdingbolaget kompletterar denna information med 
uppföljningsträffar med presidiet och VD i dotterbolagen. Dessa träffar sker normalt 
två gånger per år för de dotterbolag som bedriver verksamhet av större omfattning 
och en gång per år för övriga dotterbolag. Information om uppföljningsträffarna 
redovisas för kommunstyrelsen.
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4 Gemensamma bolagsprinciper

4.1 Styrelse och VD
Styrelsen ska årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. 
Styrelsen ska också årligen upprätta en skriftlig instruktion för VD. Styrelsen ska tillse 
att arbetsordning och instruktion årligen behandlas av styrelsen samt att dessa 
dokument omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.

Styrelsens arbetsordning ska redovisa arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
eventuellt inrättade andra organ, suppleanters deltagande i styrelsearbetet och hur 
ofta styrelsen ska sammanträda. Styrelsen bör utveckla arbetsordningen så att den 
på ett mer fullödigt sätt redovisar arbetets gång under räkenskapsåret och övriga 
förhållanden som är av betydelse för arbetets behöriga gång.

Instruktionen ska innehålla riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens 
handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan 
styrelsen och verkställande direktören. I instruktionen ska anges i vilken omfattning 
verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut denne fattat. De sålunda 
anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet. 

När bolagsstyrelsen och VD antar och tillämpar policyer och andra styrande 
dokument i olika avseenden inom verksamheten ska sådana riktlinjer inte strida mot 
av kommunfullmäktige fastlagda anvisningar och övriga av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen antagna policyer, planer och riktlinjer som gäller för bolaget.

Kommunens arvodesbestämmelser för ersättning till förtroendevalda 
styrelseledamöter och lekmannarevisorer ska tillämpas för helägda bolag. 
Stämmoombudet får i uppdrag att rösta för arvode enligt dessa bestämmelser på det 
aktuella bolagets årsstämma. 

Styrelsens utser bolagets VD och bestämmer arbetsvillkor. När de helägda 
dotterbolagen anställer VD ska styrelsen samråda och förankra  med Holdingbolagets 
styrelse.

4.2 Ekonomiska mål och principer
Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet 
om långsiktig samhällsnytta. Resultatkrav ska framgå av de årliga budgetdirektiven 
som kommunfullmäktige antar i samband med beslut om kommunens budget och 
verksamhetsplan.

4.3 Budget och finansiering
Bolagen ska redovisa budget och investeringsbehov i enlighet med vad som anges i 
kommunstyrelsens budgetdirektiv till kommunstyrelsen. 

Kommunen och dess bolag ska hålla regelbundna tjänstepersonsmöten om 
kommunen och bolagens finansiering, medelsplacering och riskexponering. Vid dessa 
möten ska kommundirektör, kommunens ekonomichef samt VD och 
ekonomiansvarig i helägda bolag delta. Sammankallande och ansvarig är kommunens 
ekonomichef och dessa möten ska dokumenteras och redovisas för 
kommunstyrelsen. 
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Budget för Holdingbolaget och dess dotterbolag ska utgå ifrån kommunfullmäktiges 
årliga budgetdirektiv för bolagens verksamheter. Bolagen ska vara delaktiga i 
kommunens budgetprocess och lämna den information som behövs i samband med 
denna. 

Bolag – såväl dotterbolag som minoritetsägda bolag med finansiell effekt för 
Holdingbolaget – ska lämna rapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till 
Holdingbolaget som i sin tur lämnar en samlad rapport till kommunstyrelsen enligt 
den periodicitet som kommunens övriga uppföljningar följer.

Bolagens finansförvaltning ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den 
koncerngemensamma finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige. Detta 
innebär att bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen inom områdena 
likviditet, medelsplacering och långfristig upplåning. Denna samverkan ska ske på 
marknadsmässiga villkor.

4.4 Förvaltningsberättelse och årsredovisning
I samband med delårs- och årsbokslut ska bolagen lämna uppgifter till den 
sammanställda redovisningen och räkenskapssammandraget utifrån 
kommunstyrelsens anvisningar och tidplan.

Bolagen ska lämna av styrelsen fastställd förvaltningsberättelse och årsredovisning 
till kommunstyrelsen tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport 
från lekmannarevisorerna. Kommunstyrelsen överlämnar efter beredning dessa 
handlingar till kommunfullmäktige för redovisning och underlag inför 
bolagsstämmor.

Bolagens årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse 
och VD efter kommunfullmäktiges behandling av instruktionen till stämmoombuden. 

4.5 Förvaltningsberättelse och årsredovisning 
Dotterbolag till Holdingbolaget ska lämna preliminär förvaltningsberättelse och 
årsredovisning till Holdingbolaget utifrån moderbolagets anvisningar och tidsplan för 
bokslutsarbetet. Moderbolaget ska besluta om bokslutsdispositioner för 
dotterbolagen för att uppnå tillfredställande årsresultat, skattesamordning samt 
kapitalbildning för koncernen. 

Dotterbolagens styrelser ska behandla förvaltningsberättelse och årsredovisning när 
bokslutsdispositionerna är fastställda av moderbolaget. Förvaltningsberättelsen, 
alternativt en av dotterbolaget separat upprättad styrelserapport, ska bl a innehålla 
bolagsstyrelsens bedömning av måluppfyllelsen utifrån kommunfullmäktiges 
ägardirektiv för verksamhetsåret och en sammanfattning av bolagets arbete med 
intern kontroll. 

Samtliga bolag lämnar av styrelsen fastställd förvaltningsberättelse och 
årsredovisning till kommunstyrelsen tillsammans med revisionsberättelse och 
granskningsrapport från lekmannarevisorerna. Kommunstyrelsen överlämnar efter 
beredning dessa årsredovisningshandlingar till kommunfullmäktige. 

Bolagets årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse 
och VD efter kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen. 
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Majoritetsägda bolag och minoritetsägda bolag vars verksamhet enligt 
kommunstyrelsens bedömning är av större omfattning ska direkt till 
kommunstyrelsen lämna underlag till den sammanställda redovisning.

4.6 Revisorer
Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i 
aktiebolagslagen. Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer utifrån de 
bestämmelser som anges i kommunallagen. Lekmannarevisorerna ska granska om 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna ska redovisas för årsstämman och 
lämnas som information till kommunfullmäktige. Granskningsrapporten ska fogas till 
den årsredovisning som lämnas till kommunfullmäktige.

Revisorer och lekmannarevisorer ska samordna sin granskning så att onödigt 
dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:SR:s rekommendation om gemensam 
revision tillämpas. 

Lekmannarevisorerna ska i sin granskning förutom vad lag anger söka utvärdera 
bolagets måluppfyllelse, samt redovisa vad därvid framkommit i 
granskningsrapporten.

4.7 Information
Bolagen ska i samband med årsredovisningen lämna följande information i en 
bolagsstyrningsrapport:

 Utvärdering av styrelsearbetet.
 Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte och 

ändamål, av ägaren beslutade verksamhetsmål samt finansiell rapportering, 
är organiserad och hur väl den fungerat under senaste räkenskapsåret.

 Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
 Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
 Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.

Bolagen ansvarar därutöver för att till kommunstyrelsen snarast efter justering 
överlämna protokoll från styrelsernas sammanträden.

Kommunstyrelsen ska, utöver ovanstående, ges den information och tillställas de 
handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande 
informationen avgörs av kommunstyrelsen efter samråd med bolagets styrelse. 
Kommunstyrelsens rätt till information omfattar ej uppgift för vilken gäller sekretess 
enligt lag, om ej sekretess för uppgiften också kommer att råda i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ska årligen få en information av ordförande och/eller VD i 
bolagen. Informationen sker i samband med fullmäktiges sammanträde då respektive 
bolags årsredovisning behandlas.

Dialogträff ska hållas minst en gång per år mellan kommunstyrelsen och respektive 
bolag. Vid träffarna ska styrelseordförandena från samtliga helägda kommunala 
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bolag, VD, kommundirektör och ekonomichef delta. Ekonomichefen är 
sammankallande och ansvarig för dokumentationen.  

4.8 Information  till Holdingbolaget 
Dotterbolagen ska hålla styrelsen i Holdingbolaget löpande informerad om sin och 
sina dotterbolags verksamhet och om åtgärder av större vikt. 

Bolagen ansvarar för att till holdingbolaget snarast överlämna följande dokument: 

 protokoll från bolagsstämma 
 protokoll från styrelsens sammanträden 
 bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan 
 bolagets delårsrapporter och årsredovisning 
 revisionsberättelse och granskningsrapport 
 övriga handlingar av vikt för holdingbolaget och kommunstyrelsen 

Holdingbolaget ska skaffa sig fördjupad information om dotterbolagens verksamhet 
genom utvecklingsträffar med dotterbolagen. Rapporter om bolagens verksamhet 
redovisas löpande av VD i Holdingbolaget till kommunstyrelsen. 

Kommunen har därutöver som målsättning att varje majoritetsägt bolag genom dess 
VD ska ge en presentation av verksamheten i bolaget i samband med något av 
fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden. 

4.9 Informationshantering
För de kommunala bolagen gäller offentlighetsprincipen. Bolagen ska organisera 
sin verksamhet så att offentlighetsprincipen med tillhörande lagstiftning 
efterlevs. Bolagsstyrelsen ska organisera sig så att det finns en klar beslutsrätt för 
beslut i frågor om utlämnande av allmänna handlingar och så att beslut kan tas 
med den skyndsamhet som krävs. 

Avseende arkivvården ska bolagen tillämpa av kommunfullmäktige fastställt 
arkivreglemente.

4.9.1 Underställningsplikt
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.

5 Tvist
Vid avtal mellan bolag eller mellan bolag och kommunen får inte skiljedomsklausuler 
användas. Parterna ska istället i avtalen komma överens om att en eventuell framtida 
tvist ska hänskjutas till kommunstyrelsen för särskilt förlikningsförfarande. 

Vid tvister mellan förvaltning och bolag eller mellan bolagen inbördes ska parterna 
genom förhandlingar söka en överenskommelse. Om samförstånd inte uppnås ska 
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parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till kommunstyrelsen för särskilt 
förlikningsförfarande.



Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §88

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

§88 - Bolagspolicy (KS 18-745)
Ärendebeskrivning

Förslag till bolagspolicy reglerar kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens roller 
som ägare och aktörer i styrningen av bolagen. Här förtydligas till exempel vilka former av 
ägardirektiv kommunfullmäktige kan fastställa. Fortsättningsvis ska tre olika former av 
ägadirektiv tillämpas, nämligen:

 Årliga budgetdirektiv som en del i beslutet om kommunens budget och flerårsplan. Dessa 
kommer då att ersätta nuvarande ägardirektiv

 Särskilt ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga
 Beslut om att hela eller delar av ett kommunalt styrdokument (policy, program, riktlinje etc.) 

även ska gälla bolagen.

Kommunens bolag har fått lämna synpunkter och är framtagen med stöd att konsulter från 
PWC.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att de ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-

planen antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun
2. beslutar att de ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-

planen antas.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bolagspolicy - (KS 18-745-2)
 Lekebergs kommuns bolagspolicy - (71205)
 Protokollsutdrag från Holdingbolaget - (KS 18-745-1)
 §54 KSAU Bolagspolicy - (KS 18-745-3)
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Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §54

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§54 - Bolagspolicy (KS 18-745)
Ärendebeskrivning

Förslag till bolagspolicy reglerar kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens roller 
som ägare och aktörer i styrningen av bolagen. Här förtydligas till exempel vilka former av 
ägardirektiv kommunfullmäktige kan fastställa. Fortsättningsvis ska tre olika former av 
ägardirektiv tillämpas, nämligen:

 Årliga budgetdirektiv som en del i beslutet om kommunens budget och flerårsplan. Dessa 
kommer då att ersätta nuvarande ägardirektiv

 Särskilt ägardirektiv för ett bolag som gäller en viss fråga
 Beslut om att hela eller delar av ett kommunalt styrdokument (policy, program, riktlinje etc.) 

även ska gälla bolagen.

Kommunens bolag har fått lämna synpunkter och är framtagen med stöd att konsulter från 
PWC.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. antar Bolagspolicy för Lekebergs kommun.
2. beslutar att de ägardirektiven i MER-plan 2020 ersätter nuvarande ägardirektiv då MER-

planen antas.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Bolagspolicy - (KS 18-745-2)
 Lekebergs kommuns bolagspolicy - (71205)
 Protokollsutdrag från Holdingbolaget - (KS 18-745-1)
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Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO)

§36

KS 19-191

   



Tjänsteskrivelse 2019-04-11 1 (1)

Dnr: KS 19-191

   

Tjänsteskrivelse - Ny Bolagsordning för Lekebergs 
kommunfastigheter AB (LEKO)

Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala 
bolagen föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs 
kommunfastigheter revideras. 

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en 
ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med 
bolagets verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB. 
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson 
Kommundirektör Administrativ chef



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-xx-xx
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 19-191

Bolagsordning för Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 
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Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB 

§ 1 Firma
Bolagets firma är Lekebergs Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lekebergs kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med lokaler och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till sitt ändamål att med iakttagande av kommunala principer som gäller 
för verksamheten såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen 
främja lokalförsörjningen i Lekebergs kommun. Verksamheten ska vara 
självfinansierad vilket innebär att verksamheten ska bära sina egna kostnader.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lekebergs kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöras av lägst kronor 2 000 000 och högst kronor 8 
000 000.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska lägst vara 20 000 st. och högst 80 000 st.

§ 8 Styrelse
Styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i bolaget styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och höst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om 

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmatecknare
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande 
frågor tecknar VD firman.
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§ 15 Inspektionsrätt
Lekebergs Kommunala Holding AB och kommunstyrelsen äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun.



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: 

Bolagsordning för Lekebergs 
Kommunfastigheter AB - med 

ändringar 
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BOLAGSORDNING I LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER  
AB

§ 1 Firma
Bolagets firma är Lekebergs Kommunfastigheter AB.

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lekebergs kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med lokaler och därtill hörande 
kollektiva anordningar. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget har till sitt ändamål att med iakttagande av kommunala principer som gäller 
för verksamheten såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen med 
beaktande av kommunal självkostnad samt med kommunal lagens 
lokaliseringsprincip främja lokalförsörjningen i Lekebergs kommun. Verksamheten 
ska vara självfinansierad vilket innebär att verksamheten skall bära sina egna 
kostnader.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lekebergs kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital skall utgöras av lägst kronor 2 000 000 och högst kronor 8 
000 000.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier skall lägst vara 20 000 st och högst 80 000 st.

§ 8 Styrelse
Styrelse skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill slutet av den 
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årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i bolaget styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorsuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och höst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra 
veckor och senast ska göras två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två  justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om 

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör;

9. Val av revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
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§ 14 Firmatecknare
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande 
frågor tecknar VD firman.

§ 15 Inspektionsrätt
Lekebergs Kommunala Holding AB och kommunstyrelsen äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun.



Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Justerare signatur

§91 - Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB 
(LEKO) (KS 19-191)
Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen 
föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk 
förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB som 
därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB som 
därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslutsunderlag
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - med ändringar - (71127)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - (71123)
 §56 KSAU Ny bolagsordning Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) - (KS 19-191-2)
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Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §56

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§56 - Ny bolagsordning Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) 
(KS 19-191)
Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen 
föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk 
förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunfastigheter AB som 
därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs kommunfastigheter AB (LEKO) - (71576)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - med ändringar - (71127)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunfastigheter AB - (71123)
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 Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO)

§37

KS 19-192

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-24 1 (1)

Dnr: KS 19-192

   

Tjänsteskrivelse – Ny bolagsordning för Lekebergs 
bostäder AB (LEBO)

Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala 
bolagen föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB 
revideras. 

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en 
ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med 
bolagets verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-xx-xx
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 19-192

Bolagsordning för 
Lekebergsbostäder AB
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Bolagspolicy för LekebergsBostäder AB 

§ 1 Firma
Bolagets firma är LekebergsBostäder AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lekebergs kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter 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.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lekebergs kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöras av lägst kronor 1 500 000 och högst kronor 4 
500 000.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska lägst vara 15 000 st och högst 45 000 st.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
utser också ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i bolaget styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och högst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas en gång årligen under mars till maj månad. På årsstämman ska 
följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport
8. Beslut om 

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Val av revisor och revisorssuppleant(i förekommande fall)
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmatecknare
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande 
frågor tecknar VD firman.
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§ 15 Inspektionsrätt
Lekebergs Kommunala Holding AB och kommunstyrelsen äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun.



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: 

Bolagsordning för 
Lekebergsbostäder AB med 

ändringar 
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BOLAGSORDNING I LEKEBERGSBOSTÄDER AB

§ 1 Firma
Bolagets firma är LekebergsBostäder AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun, Örebro län.

§ 3 Verksamhetsföremål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lekebergs kommun förvärva, äga, 
bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter 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.

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Lekebergs kommun. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Lekebergs kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöras av lägst kronor 1 500 000 och högst kronor 4 
500 000.

§ 7 Antal aktier
Antalet aktier ska lägst vara 15 000 st och högst 45 000 st.

§ 8 Styrelse
Styrelse ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av kommun-
fullmäktige i Lekebergs kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast 
efter det val till kommunfullmäktige som förrättas intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i bolaget styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, samt styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en 
revisorsuppleant.

Revisorns och revisorssuppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och högst fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra 
veckor och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas en gång årligen under mars till maj månad. På årsstämman ska 
följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om 

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör;

9. Val av revisor och revisorssuppleant(i förekommande fall);
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen 

eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmatecknare
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets 
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. För löpande 
frågor tecknar VD firman.
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§ 15 Inspektionsrätt
Lekebergs Kommunala Holding AB och kommunstyrelsen äger rätt att ta del av 
bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av 
författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun.



Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

§90 - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) (KS 19-
192)
Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen 
föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk 
förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB som därmed ersätter 
tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB som därmed ersätter 
tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB - (KS 19-192-1)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB med ändringar - (71129)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB - (71124)
 §57 KSAU Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) - (KS 19-192-2)
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Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §57

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§57 - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB (LEBO) (KS 19-
192)
Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen 
föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB revideras.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk 
förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs bostäder AB som därmed ersätter 
tidigare bolagsordning (dnr 13KS46).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning för Lekebergs bostäder AB - (KS 19-192-1)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB med ändringar - (71129)
 Bolagsordning för Lekebergsbostäder AB - (71124)
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Ny Bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag AB

§38

KS 19-190

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-25 1 (1)

Dnr: KS 19-190

   

Tjänsteskrivelse – Ny bolagsordning 

Ärendebeskrivning
Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala 
bolagen föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunala 
holdingbolag revideras. 

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en 
ekonomisk förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med 
bolagets verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 

1. antar bolagsordningen för Lekebergs kommunala holdingbolag AB.
2. som därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr KS 14-141).

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef 



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-xx-xx
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 19-190

Bolagsordning för Lekebergs 
Kommunala Holding AB - För 

antagande



Bolagsordning 2 (5)

Innehållsförteckning
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§ 7 Aktiekapital. .............................................................................................................3
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§ 10 Lekmannarevisor....................................................................................................4

§ 11 Kallelse till bolagsstämma. .....................................................................................4

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma. .........................................................................4

§ 13 Räkenskapsår. ........................................................................................................4

§ 14 Firmatecknare. .......................................................................................................4

§ 15 Inbjudan till årsstämman. ......................................................................................5

§ 16 Inspektionsrätt. ......................................................................................................5

§ 17 Ändring av bolagsordningen. .................................................................................5

§ 18 Upplösning av bolaget............................................................................................5



Bolagsordning 3 (5)

Bolagsordning för Lekebergs kommun holdingbolag AB

§ 1 Firma
Bolagets firma är Lekebergs Kommunala Holding AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremålet.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala företag inom Lekebergs kommun samt handha samordning och 
ägarstyrning. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.
Bolaget har med iakttagande av kommunala principer som gäller för verksamheten 
såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen till föremål med sin 
verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda bolag, att styra 
och samordna verksamheten i koncernen, (de helägda bolagen) samt annan därmed 
förenlig verksamhet. Detta ska leda till att de kommunala bolagen ska spela en mer 
aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet samt ett mer rationellt 
utnyttjande av kommunens lokaler av olika målgrupper, såväl interna som externa.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital.
Bolagets aktiekapital ska utgöras av lägst kronor 100 000 och högst kronor 400 000.

§ 7 Aktiekapital.
Antalet aktier ska lägst vara 1 000 st. och högst 4 000 st.

§ 8 Styrelse
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter samt högst två 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun från tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande i bolagets styrelse.
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§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, sam styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och högst fem lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma.
Kallelse till bolagsstämma ska göras två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma.
Årsstämma ska hållas en gång årligen under mars till maj månad. På årsstämman ska 
följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet å styrelseledamöter och verkställande direktör.
d) val av revisorer och revisorssuppleant ( i förekommande fall) 
e) annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår.
Kalenderår ska vara bolagets verksamhetsår.

§ 14 Firmatecknare.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. För löpande frågor tecknar verkställande direktören firman.
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§ 15 Inbjudan till årsstämman.
Inbjudan till årsstämman senast två veckor före stämman.

§ 16 Inspektionsrätt.
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordningen.
Beslut om ändring av bolagsordningen ska underställas kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun. 

§ 18 Upplösning av bolaget.
Skulle bolaget upplösas, ska samtliga tillgångar tillfalla Lekebergs kommun och 
användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen och lokalförsörjningen 
för Lekebergs kommun.



Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: -
Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen
Diarienummer: -

Bolagsordning för Lekebergs 
Kommunala Holding AB med 

ändringar
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BOLAGSORDNING I LEKEBERGS KOMMUNALA HOLDING 
AB, 556518-0493.

§ 1 Firma
Bolagets firma är Lekebergs Kommunala Holding AB.

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Fjugesta, Lekebergs kommun.

§ 3 Verksamhetsföremålet.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att handha samordning, ägarstyrning och 
förvaltning av hel- eller delägda bolag.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i 
kommunala företag inom Lekebergs kommun samt handha samordning och 
ägarstyrning. 

§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet.
Bolaget har med iakttagande av kommunala principer som gäller för verksamheten 
såsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen till föremål med sin 
verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i hel- eller delägda bolag, att styra 
och samordna verksamheten i koncernen, (de helägda bolagen) samt annan därmed 
förenlig verksamhet. Detta ska leda till att de kommunala bolagen skall spela en mer 
aktiv roll i utvecklingen av kommunens attraktivitet samt ett mer rationellt 
utnyttjande av kommunens lokaler av olika målgrupper, såväl interna som externa.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning.
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Lekebergs kommun möjlighet att ta 
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller 
annars större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital.
Bolagets aktiekapital skall utgöras av lägst kronor 100 000 och högst kronor 400 000.

§ 7 Aktiekapital.
Antalet aktier skall lägst vara 1 000 st. och högst 4 000 st.

§ 8 Styrelse
Bolagets styrelse skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter samt högst två 
suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun från tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val 
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till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna, sam styrelsen och 
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en 
revisorssuppleant.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor.
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun utse lägst en och högst fem lekmannarevisor.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra 
veckor och senast ska göras två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma.
Årsstämma skall hållas en gång årligen under mars till maj månad. På årsstämman 
skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justeringsman att jämte ordförande justera protokollet
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

lekmannarevisorns granskningsrapport.
8. Beslut om

a) framställande av resultaträkning och balansräkning
b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet å styrelseledamöter och verkställande direktör.
d)val av revisorer och revisorssuppleant ( i förekommande fall) 
e)annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 
eller Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår.
Kalenderår skall vara bolagets verksamhetsår.
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§ 14 Firmatecknare.
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören 
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i 
förening. För löpande frågor tecknar verkställande direktören firman.

§ 15 Inbjudan till årsstämman.
  Inbjudan till årsstämman skall sändas genom brev med posten till 
kommunfullmäktiges ledamöter tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman.

Anmälan om deltagande skall ske senast en vecka före stämman. Frågor som önskas 
besvarade på stämman skall anmälas hos styrelsen senast en vecka före stämman.

§ 16 Inspektionsrätt.
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 17 Ändring av bolagsordningen.
Beslut om ändring av bolagsordningen skall underställas kommunfullmäktige i 
Lekebergs kommun. 

§ 18 Upplösning av bolaget.
Skulle bolaget upplösas, skall samtliga tillgångar tillfalla Lekebergs kommun och 
användas till främjande av bostadsförsörjningen i kommunen och lokalförsörjningen 
för Lekebergs kommun.



Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §55

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

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 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§55 - Ny bolagsordning för Lekebergs kommunala holdingbolag 
(KS 19-190)
Ärendebeskrivning

Med anledning av den översyn som görs av alla styrdokument kring de kommunala bolagen 
föreslår förvaltningen att även bolagsordningen för Lekebergs kommunala holding AB.

Bolagsordningen är en del i regelverket kring ett aktiebolags som tillsammans med 
lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk 
förening betecknas stadgar.

Revideringarna är små men viktiga. Ett förtydligande har gjort kring Ändamål med bolagets 
verksamhet och en ändring kring när och hur kallelsen till stämman ska ske.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Lekebergs kommunala holding AB som 
därmed ersätter tidigare bolagsordning (dnr KS 14-141).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ny bolagsordning - (71577)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB - För antagande - (71132)
 Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB med ändringar - (71125)
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Årsredovisning 2018 för kommunens helägda bolag och direktiv 
till ombud
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Dnr: KS 19-189

   

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2018 för kommunens 
helägda bolag och direktiv till ombud

Ärendebeskrivning
Styrelserna för Lekebergs kommunala holding AB, Lekebergsbostäder AB och 
Lekebergs kommunfastigheter AB har inkommit med årsredovisningar för 
kommunens bolag 2018 och kommer ha bolagstämmor 6 maj 2019.

Ombuden behöver till stämmorna få direktiv från kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att
1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition 
av årets resultat samt
2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef 
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Lekebergs Kommunfastigheter AB
Org nr 556755-7680

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 7
- balansräkning 8
- kassaflödesanalys 10
- noter 11

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Peter Sahlqvist (ordförande)
Kjell Edlund (vice ordförande)
Sören Fagerstedt
Gunilla Pihlblad
Pelle Widlund

Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden.

Verkställande direktör
Sören Skårsjö

Revisorer
Ordinarie Suppleant
Hans Olsson, auktoriserad revisor Peter Söderman, auktoriserad revisor
Åsa Ek, lekmannarevisor
Bo Grimsell, lekmannarevisor
Tommy Gustafsson, lekmannarevisor
Birgitta Hultin, lekmannarevisor
Tord Johansson, lekmannarevisor

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs kommun främja 
lokalförsörjningen för Lekebergs kommun med iakttagande av kommunala självkostnads- och 
likställighetsprinciper. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Lokalytan uppgick under året 
till 36 046 kvm. I Lekebergs Kommunfastigheter AB finns ingen personal anställd. Bolaget köper 
tjänster från LekebergsBostäder AB enligt upprättat avtal.

Fastighetsbestånd
Lekebergs Kommunfastigheters fastighetsbestånd innefattar 2 (2) lägenheter, 33 (33) lokalkontrakt 
och 5 (5) garage, carport och bilplatser.

2018 2017 2016 2015 2014
Lokaler 36 046 36 046 34 134 34 543 30 890

Totalt 36 046 36 046 34 134 34 543 30 890
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Investeringar
Investeringar/underhåll har under året uppgår till 11 359 tkr (20 592 tkr). Endast utgifter nedlagda 
under 2018 medräknade.

Större investeringar/ underhåll under året har varit:
Kommunhuset ombyggnad bibliotek 5 830 tkr

Större överskjutande investeringar till 2019:
Till- och ombyggnad av Lekebergsskolan 130 000 tkr

Hyresutveckling
För år 2018 höjdes hyran enligt överenskommelse med Lekebergs kommun med 2 %
från 1 januari 2018.
 
Vakanta lokaler
Bolaget har inga vakanta lokaler.

Resultat

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 8 519tkr (vinst 247 tkr). Avvikelsen 
mot det budgeterade resultatet om 500 tkr är 8 019 tkr och dess orsaker är i första hand lägre kostnad 
för underhåll pga övergång till K3 samt den uteblivet underhåll på Lekebergsskolan pga framflyttad 
byggstart.

Framtida utveckling

Framtida projekt: - Färdigställa även den inre ombyggnaden av Stationshuset- Nytt lågstadium 
vid Lekebergsskolan - Utbyggnad av kök och matsal vid 
Lekebergsskolan- Renovering av Lekebergsskolans mellanstadium- 
Renovering och ombyggnad av kommunhuset

Finansiella risker

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för 
anläggnings-/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att löpande 
hantera med hjälp av ränteswapar.
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Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar 
och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler, ramar och nyckeltal 
som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta policydokument följs kontrolleras i en 
månatlig rapportering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2018 har inga större investeringsprojekt genomförts. Byggstart av om- och tillbyggnad 
Lekebergsskolan var planerat under året, men har flyttats fram. Under året färdigställdes om- och 
tillbyggnationen av bibliotekets lokaler i kommunhuset. I december marknadsvärderades bolagets 
fastigheter till 421 600 tkr. Bokfört värde för dessa fastigheter var per sista december 301 671 tkr. 
Därmed finns en betydande dold soliditet. 

Förbrukningen av fastighetsel blev 2 164 078 (1 990 522) kWh. Den genomsnittliga 
fastighetselförbrukningen för 2018 var 78 (86) kWh/kvm Atemp.Graddagskorrigerad 
energiförbrukning för uppvärmning blev 87 (90) kWh/kvm jämfört med 2017. Vattenförbrukningen 
under året har ökat till 0,41 (0,35) kbm per kvm.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång fram till undertecknande av 
årsredovisningen bedöms ej föreligga.

Ägarförhållanden

Lekebergs kommun bildade 2009 en till 100 % ägd bolagskoncern där LEKeBERGS 
KOMMUNALA HOLDINg AB är moderbolag.

LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB ägs till 100 % av LEKEBERGS KOMMUNALA 
HOLDING AB (org.nr. 556518-0493).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2018 2017 2016 2015 2014
Hyresintäkter tkr 43 664 39 640 37 698 32 812 28 150
Resultat efter finansiella poster tkr 8 519 247 4 265 330 39
Balansomslutning tkr 326 309 322 819 317 704 287 883 284 521
Soliditet  % 8,4 7,8 9,2 9,0 9,1
Avkastning på totalt kapital % 3,3 0,8 1,9 1,1 1,1
Avkastning på eget kapital % 31,2 1,0 14,6 1,3 0,2
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2018 2017 2016 2015 2014
Total area 36 126 36 126 34 134 34 543 30 890
Räntekostnad kr/kvm 72 83 69 80 111
Räntenetto kr/kvm 71 83 69 80 99
Avskrivningar kr/kvm 341 283 281 249 181
Drift- och underhålll kr/kvm 520 681 564 587 579
Långfristiga lån                        kr/kvm 7 917 7 917 7 793 7 122 7 740

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Överkurs
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Eget kapital 2018-01-01 2 141 18 370 1 124 606 22 241
Korrigeringar med anledning av
övergång till K3:
Nedskrivning av fastigheter -4 290 -4 290
Återläggning av ränteswap K2 4 227 4 227
Uppskjuten skatt -4 659 -4 659

Korrigerat belopp vid årets ingång 2 141 18 370 -3 598 606 17 519
Resultatdisposition enligt årsstämman:
-Balanseras i ny räkning 606 -606
Årets resultat 2 620 2 620

Belopp vid årets utgång 2 141 18 370 -2 992 2 620 20 139

Aktiekapitalet består av 21 411 st aktier. 



Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

6(24) 

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 18 369 553
Balanserade vinstmedel -2 991 935
Årets vinst 2 620 125

kronor 17 997 743

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 17 997 743

kronor 17 997 743



Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

7(24) 

Resultaträkning Not 2018 2017

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 4 43 664 39 640
Övriga rörelseintäkter 1 334 1 228

44 998 40 868

Rörelsens kostnader
Material och tjänster 4, 5, 6 -10 274 -17 164
Taxebundna kostnader -4 824 -4 153
Uppvärmning -1 835 -1 796
Fastighetsskatt -154 -122
Övriga externa kostnader 4 -4 491 -4 167
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 7 -12 329 -10 228

Summa rörelsens kostnader -33 907 -37 630

Rörelseresultat 11 091 3 238

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 46 2
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 618 -2 993

Summa resultat från finansiella poster -2 572 -2 991

Resultat efter finansiella poster 8 519 247

Bokslutsdispositioner 10 -5 303 578
Skatt på årets resultat 11 - -219
Uppskjuten skatt 11 -596 -

Årets vinst 2 620 606
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 301 671 310 993
Inventarier, verktyg och installationer 13 559 2 023
Pågående nyanläggningar 14 688 856

302 918 313 872

Summa anläggningstillgångar 302 918 313 872

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 26 62
Aktuella skattefordringar 816 -
Övriga kortfristiga fordringar 1 822 4 118
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 462 437

3 126 4 617

Kassa och bank 20 265 4 330

Summa omsättningstillgångar 23 391 8 947

Summa tillgångar 326 309 322 819
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 141 2 141

Fritt eget kapital
Överkursfond 18 370 -
Balanserad vinst eller förlust -2 992 19 494
Årets vinst 2 620 606

17 998 20 100

Summa eget kapital 20 139 22 241

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 17 9 118 3 814

Summa obeskattade reserver 9 118 3 814

Avsättningar 18
Uppskjutna skatter 4 045 -
Övriga avsättningar - 4 227

Summa avsättningar 4 045 4 227

Långfristiga skulder 19, 20
Övriga skulder till kreditinstitut 286 000 286 000

Summa långfristiga skulder 286 000 286 000

Kortfristiga skulder 20
Leverantörsskulder 4 628 2 394
Skulder till koncernföretag 4 455 255
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 1 924 3 888

Summa kortfristiga skulder 7 007 6 537

Summa eget kapital och skulder 326 309 322 819
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Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 11 091 3 238
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde 22 12 329 10 228

Erhållen ränta 46 2
Erlagd ränta -2 618 -2 993
Betald inkomstskatt -1 128 -840

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapial 19 720 9 635

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 619 -3 294
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 471 -14 105

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 810 -7 764

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -6 875 -30 728

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 875 -30 728

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 20 000

Årets kassaflöde 15 935 -18 492
Likvida medel vid årets början 4 330 22 822

Likvida medel vid årets slut 20 265 4 330
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

F o m räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades 
årsredovisningslagen BFNAR 2016:10 (K2). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3s kapitel 35. Bolaget är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna 
om jämförelsetalen för 2017 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället 
med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har 
alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i 
jämförbarheten mellan åren. Effekterna av övergången återfinns i uppställningen Förändring av eget 
kapital i förvaltningsberättelsen.

Intäkter
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren. Hyresintäkter 
redovisas i förekommande fall efter avdrag för moms. 

Tjänsteuppdrag/Förvaltningsuppdrag
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster 
och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i 
balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar 
redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens 
redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
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På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
 
Byggnaderna har från och med årsredovisningen 2018 kategoriindelats och byggnadskomponenter 
fastställts för respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid för varje enskild byggnad. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
  - Stomme och grund 60-100 år
  - Värme sanitet 50 år
  - Fasad  40-70 år
  - Fönster och dörrar 40-50 år
  - Yttertak  25-40 år
  - El 40 år
  - WC/badrum inkl porslin 30 år
  - Köksinredning 30 år
  - Ventilation 15-25 år
  - Transport/hiss 25 år
  - Inre ytskikt 10-15 år
  - Styr- och övervakning 15 år
Byggnadsinventarier 5-20 år
Markanläggningar 20 år
Inventarier, verktyg och installationer 10 år

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, kostnadsförs.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns 
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separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, 
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Uthyrning av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Kundfordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning redovisas tillgången till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov 
föreligger. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (ränteswapar) för att hantera ränterisken som uppstår vid 
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. 
Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i 
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon 
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt).

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används 
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig 
räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 100 
mkr (100 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca     -4,7 mkr (-4,2 mkr) i avtalen. 
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i 
förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s k ränteskillnadsersättning) uppstå om 
man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t o m sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,4 år (4,0 år) och den 
genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,93 % (1,10 %).

Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är främst 
nyttjandeperioder och värdering av anläggningstillgångar. Bolagets bedömning är att det ej föreligger 
några betydande risker för justeringar under nästkommande år.
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Not 4 Transaktioner med närstående

2018 2017
Uppgifter om moderföretaget
Lekebergs Kommunfastigheter AB ägs till 100 % av Lekebergs Kommunala Holding AB, 
556755-7680, Fjugesta.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp 10 11
Försäljning 1 -

Not 5 Material och tjänster

2018 2017

Fastighetsskötsel 3 073 2 474
Reparationer 1 540 898
Underhåll 5 539 13 705
Revisionsuppdraget, PwC 83 82
Övriga tjänster från revisorerna, PwC 39 5

Summa 10 274 17 164

Not 6 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör, 
ett för bolaget, oväsentligt belopp och särredovisas ej.

Såsom leasegivare, hyresvärd
För bolaget utgörs framtida hyresintäkter till övervägande del av hyresintäkter för lokaler med 
uppsägningstid om nio månader.
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Not 7 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2018 2017

Avskrivningar
Byggnad 10 047 8 889
Markanläggningar 1 088 809
Inventarier, verktyg och installationer 1 194 530

Summa 12 329 10 228

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017

Ränteintäkter 46 2

Summa 46 2

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 2 618 2 993

Summa 2 618 2 993



Lekebergs Kommunfastigheter AB
556755-7680

17(24) 

Not 10 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Förändring av överavskrivningar -5 341 410
Förändring av periodiseringsfond 38 168

Summa -5 303 578

Not 11 Skatt på årets resultat

2018 2017

Aktuell skatt - 219
Uppskjuten skatt 596 -

Skatt på årets resultat 596 219

Redovisat resultat före skatt 3 216 825

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 707 181
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader - -
Skattemässig justering avskrivning byggnader 190 36
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll -899 -
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 2 2

Redovisad skattekostnad 0 219
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Not 12 Byggnader och mark

2018 2017

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 338 902 285 578
Omklassificeringar -10 000 -
Årets anskaffningar 5 403 53 324

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 334 305 338 902

Ingående avskrivningar -49 433 -40 544
Omklassifisering 900 -
Årets avskrivningar -10 192 -8 889

Utgående ackumulerade avskrivningar -58 725 -49 433

Tillkommande nedskrivningar vid övergång till K3 -5 500 -
Försäljningar och utrangeringar - -
Årets avskrivningar på nedskrivningar 145 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -5 355 0

Utgående planenligt restvärde byggnader 270 225 289 469

Byggnadsinventarier
Omklassificeringar 14 032 -
Årets anskaffningar 1 399 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 431 0

Omklassifiseringar -3 383 -
Årets avskrivningar -1 038 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 421 0

Utgående planenligt restvärde byggnadsinventarier 11 010 0
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2018 2017

Mark
Ingående anskaffningsvärden 2 580 2 936
Omklassificeringar - -514
Årets anskaffningar - 236
Försäljningar och utrangeringar - -78

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 580 2 580

Utgående planenligt restvärde mark 2 580 2 580

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 21 747 14 253
Årets anskaffningar - 7 494

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 21 747 21 747

Ingående avskrivningar -2 803 -1 993
Årets avskrivningar -1 088 -810

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 891 -2 803

Utgående planenligt restvärde markanläggningar 17 856 18 944

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 301 671 310 993

Taxeringsvärde fastigheter 13 205 17 550

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av förvaltningsfastigheter. Fastigheterna värderades inför 
bokslutet till 421 600 tkr, av auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet har bedömts med hjälp 
av kassaflödeskalkyl, där förutsättningarna är marknadsanpassade och således är en form av 
ortsprismetod. Det bokförda värdet är endast 301 671tkr och därmed finns ett stort latent övervärde.
.====

Not 13 Inventarier, verktyg och installationer

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 5 581 5 581
Omklassifiseringar -4 032 -
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2018 2017

Årets anskaffningar 241 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 790 5 581

Ingående avskrivningar -3 558 -3 028
Omklassificeringar 2 483 -
Årets avskrivningar -156 -530

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 231 -3 558

Utgående planenligt restvärde inventarier, verktyg och
installationer 559 2 023

Not 14 Pågående nyanläggningar

2018 2017

Ingående nedlagda kostnader 856 30 589
Under året nedlagda kostnader 8 482 44 458
Under året genomförda omfördelningar -8 650 -74 191

Utgående nedlagda kostnader 688 856

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 343 314
Övriga poster 119 123

462 437
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Not 16 Förslag till disposition av resultatet

2018 2017

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond 18 370 18 370
Balanserade vinstmedel -2 992 1 125
Årets vinst 2 620 606

17 998 20 101

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 17 998 20 100

17 998 20 100

Not 17 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan 7 125 1 783
Periodiseringsfond 1 993 2 031

Summa 9 118 3 814

Not 18 Övriga avsättningar

2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skatt temporära skillnader 4 045 -
Övriga poster - 4 227

Summa 4 045 4 227
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Not 19 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets förfalloprofil i tkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

2018-12-31 2017-12-31

Inom 1 år 101 000 101 000
Inom 3 - 4 år 85 000 -
Inom 4 - 5 år - 85 000
Inom 5 - 6 år - -
Inom 6 - 7 år 100 000 -
Inom 7 - 8 år - 100 000

Summa 286 000 286 000

Not 20 Upplåning

2018-12-31 2017-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 286 000 286 000

Summa 286 000 286 000

Summa räntebärande skulder 286 000 286 000

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 286 000 286 000

Summa 286 000 286 000
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Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 1 036 1 142
Förutbetalda hyresintäkter 96 1 258
Övriga poster 792 1 488

Summa 1 924 3 888

Not 22 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

2018 2017

Avskrivningar 12 329 10 228

Summa justeringar 12 329 10 228
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Fjugesta 2019-02-28

Kjell Edlund Sören Fagerstedt
Vice ordförande Styrelseledamot

Gunilla Pihlblad Peter Sahlqvist
Styrelseledamot Ordförande

Sören Skårsjö Pelle Widlund
Verkställande direktör Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-03-____.

Hans Olsson
Auktoriserad revisor
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LekebergsBostäder AB
Org nr 556031-8791

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2
- resultaträkning 7
- balansräkning 8
- kassaflödesanalys 11
- noter 12

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Styrelse
Ordinarie ledamöter
Peter Sahlqvist (ordförande)
Kjell Edlund (vice ordförande)
Sören Fagerstedt
Gunilla Pihlblad
Pelle Widlund

Styrelsen har under året hållit 4 protokollförda sammanträden.

Verkställande direktör
Sören Skårsjö

Revisorer
Ordinarie Suppleant
Hans Olsson, auktoriserad revisor Peter Söderman, auktoriserad revisor
Åsa Ek, lekmannarevisor
Bo Grimsell, lekmannarevisor
Tommy Gustafsson, lekmannarevisor
Birgitta Hultin, lekmannarevisor
Tord Johansson, lekmannarevisor

Information om verksamheten

Bolagets verksamhet
Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB. (556518-0493)
Mål för bolagets verksamhet är att utgöra en affärsmässig aktör inom bostadsförsörjningen genom att 
bygga, förvärva och förvalta attraktiva och prisvärda fastigheter samt att främja lokalförsörjningen 
inom Lekebergs kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Nya ägardirektiv antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § 10. I ägardirektivet fastställdes 
borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 procent av utnyttjad kredit samt ett 
avkastningskrav på eget kapital om 5 procent. Den kommunala borgensavgiften för 2018 uppgår till 
622 kkr. och har erlagts till kommunen. Avkastning på eget kapital per 2018-12-31 är 6,5 (22) 
procent. Avkastningskravet på eget kapital har därmed uppnåtts.

Fastighetsbestånd
LekebergsBostäders fastighetsbestånd innefattar 423 (423) lägenheter, 12 (12) lokalkontrakt samt 
garage, carport och bilplatser.
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2018 2017 2016 2015 2014
Bostäder 28 084 28 084 25 528 25 528 25 528
Lokaler 7 945 7 945 7 945 7 945 7 945

Totalt 36 029 36 029 33 473 33 473 33 473

Investeringar
Under 2017 togs kvarteret Norrgården med 36 nya lägenheter i drift. Under 2018 har inga större 
investerings-/underhållsprojekt genomförts.

Exempel på investeringar och underhåll under året :

Utbyggnad av altan och staket Norrgårdsvägen 253 tkr
Lekplats Norrgårdsvägen 311 tkr
Dränering av grund Ekhagagatan 11 206 tkr
Målning utvändigt av lokaler och gavelsidor Ekhagagatan 1-13 169 tkr
Inkoppling av fjärrvärme på Villagatan 25 och Kyrkvägen 23 289 tkr
Byte av köksluckor Bergsgatan 5 och Östra Långgatan 38 186 tkr
Byte av köksluckor Villagatan 25, Kyrkvägen 23, Hagagatan 2 och Bangatan 19 268 tkr
Byte av golv och belysning i Apotekets lokaler 107 tkr
Byte del av golv på Furuvägen 10 117 tkr
Utvändig målning Villagatan 25 och Kyrkvägen 23 176 tkr
Byte av undertak och ny belysning Furuvägen 10 217 tkr
Byte av lekutrustning Mullhyttans förskola 227 tkr

Hyresutveckling
För år 2018 höjdes hyran enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen med 1 %
från 1 april 2018.
 
Outhyrda lägenheter
Antalet outhyrda bostadslägenheter var vid ingången av räkenskapsåret 2 st. (2) och vid utgången 1 
st.(3). Den uteblivna intäkten för bostadslägenheterna uppgår år 2018 till 188 tkr (53 tkr).

Vakanta lokaler
Antalet vakanta lokalytor var 0 kvm (0 kvm) den 1 januari 2018 och 0 kvm (0 kvm) den 31 dec 2018. 

Resultat

Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt visar en vinst på 3 160 tkr (vinst 6 497 tkr). Avvikelsen 
mot det budgeterade resultatet om 4 600 tkr är 1 440 tkr och dess orsaker är i första hand ökade 
kostnader för avskrivningar i samband med övergången till K3.
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Framtida utveckling

Vakansgraden har under 2018 varierat mellan 0,81 - 0,88 % för hela beståndet. Vakanserna är något 
högre i den yttre kommundelen Mullhyttan.  

Bolaget skall fortsätta vara aktivt och arbeta för att skapa attraktiva och trygga boendemiljöer. Det 
kan ske genom att förbättra belysningen utomhus, ta bort buskar som ger mörka partier, förbättra 
både inre och yttre skötsel.

Vakansgraden för bostäder är historiskt låg, vilket tyder på att behovet av bostäder är större än 
utbudet. Framtida byggnationer av lägenheter kommer att behöva utföras till ett lågt pris men med en 
acceptabel konkurrenskraftig standard. 

Finansiella risker

Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för 
anläggnings-/fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet.

Den ränteriskexponering som bolaget har i sin balans- och resultaträkning och som påverkas av 
ränteförändringar, framför allt genom bolagets kontinuerliga upplåning, bestående i huvudsak av 
förlängningar av befintliga krediter, nyupplåning och framtida ränteriskexponeringar i form av 
nyinvesteringar, men även balansräkningsposter och makro-exponeringar, har bolaget valt att löpande 
hantera med hjälp av ränteswapar.

Denna ränteriskexponering hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar 
och övriga ränteriskexponeringar. Hur denna hantering sköts och vilka regler, ramar och nyckeltal 
som gäller, styrs i sin helhet av bolagets finanspolicy. Att detta policydokument följs kontrolleras i en 
månatlig rapportering.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Allmänt

Ny årsupphandling av byggentreprenader och ventilationsarbeten har genomförts. Avtalet gäller två 
år fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31 med möjlighet till förlängning ett år åt gången i högst två år.

Under året har det skrivits ett nytt hyreskontrakt för lokaler.

Renoveringsåtgärder i 36 (44) lägenheter har utförts vilket motsvarar 8,5 % (11,3 %) av 
lägenhetsbeståndet.

Vi har under året haft inflyttning i 124 (122) lägenheter och utflyttning i 123 (92) inklusive 
omflyttning inom beståndet.

Förbrukningen av fastighetsel blev 1 404 535 (985 834) kWh. Den genomsnittliga 
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fastighetselförbrukningen för 2018 var 25 (25) kWh/kvm Atemp.

Graddagskorrigerad energiförbrukning för uppvärmning blev 101 (102) kWh/kvm jämfört med 2017. 

Vattenförbrukningen under året har ökat till 0,87 (0,81) kbm per kvm.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång fram till undertecknande av 
årsredovisningen bedöms ej föreligga.

Ägarförhållanden

Lekebergs kommun bildade 2009 en till 100 % ägd bolagskoncern där Lekebergs Kommunala 
Holding AB är moderbolag.

Lekebergsbostäder ab ägs till 100 % av Lekebergs Kommunala holding ab (org.nr. 556518-0493).

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2018 2017 2016 2015 2014
Hyresintäkter tkr 38 559 35 557 34 003 33 658 31 441
Resultat efter finansiella poster tkr 3 160 6 497 520 759 2 725
Balansomslutning tkr 250 489 255 744 223 760 192 893 198 815
Antal anställda st 8 8 8 8 8
Soliditet  % 10,1 7,1 7,4 8,1 7,6
Avkastning på totalt kapital % 2,2 3,7 1,3 1,8 3,0
Avkastning på eget kapital % 12,9 38,5 3,2 4,9 18,1

Bostäder och lokaler 2018 2017 2016 2015 2014
Vägd area 36 029 36 029 33 473 33 473 33 172
Räntekostnad kr/kvm 70 76 82 86 101
Räntenetto kr/kvm 69 75 81 86 99
Avskrivningar kr/kvm 228 161 157 149 138
Drift- och underhålll kr/kvm 624 514 708 704 575
Fastighetsskatt kr/kvm 15 14 15 10 15
Långfristiga lån                        kr/kvm 5 759 5 759 5 602 5 004 5 320
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Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Förändring av eget kapital

Aktie-
kapital

Uppskriv
ningsfond

Reserv
fond

Överkurs
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat Totalt

Eget kapital 2018-01-01 1 500 - 150 3 450 5 386 3 763 14 249
Korrigeringar med anledning av
övergång till K3:
Upp- och nedskrivning av fastigheter - 25 000 - - -23 800 - 1 200
Återläggning av ränteswap K2 - - - - 4 227 - 4 227
Uppskjuten skatt - - - - -264 - -264

Korrigerat belopp vid årets ingång 1 500 25 000 150 3 450 -14 451 3 763 19 412
Resultatdisposition enligt
årsstämman:
-Balanseras i ny räkning 3 763 -3 763 -
Årets resultat 1 755 1 755

Belopp vid årets utgång 1 500 25 000 150 3 450 -10 688 1 755 21 167

Aktiekapitalet består av 15 000 st aktier. 

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel -7 238 020
Årets vinst 1 755 450

kronor -5 482 570

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs -5 482 570

kronor -5 482 570
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Resultaträkning Not 2018 2017

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter 4 38 559 35 557
Övriga förvaltningsintäkter 2 968 2 920
Övriga rörelseintäkter 1 430 351

42 957 38 828

Rörelsens kostnader
Material och tjänster 5, 6 -10 397 -7 334
Taxebundna kostnader -4 826 -4 315
Uppvärmning -3 201 -3 082
Fastighetsskatt 7 -541 -517
Övriga externa kostnader -4 004 -2 573
Personalkostnader 8 -6 121 -5 996
Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 9 -8 213 -5 811

Summa rörelsens kostnader -37 303 -29 628

Rörelseresultat 5 654 9 200

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 34 41
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -2 528 -2 744

Summa resultat från finansiella poster -2 494 -2 703

Resultat efter finansiella poster 3 160 6 497

Bokslutsdispositioner 12 -900 -1 659
Skatt på årets resultat 13 -505 -1 075

Årets vinst 1 755 3 763
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 245 762 252 210
Inventarier, verktyg och installationer 15 598 742
Pågående nyanläggningar 16 97 90

246 457 253 042

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 40 40

40 40

Summa anläggningstillgångar 246 497 253 082

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 99 87

99 87

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar 198 468
Fordringar hos koncernföretag 18 1 331 1 132
Övriga kortfristiga fordringar 688 61
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 042 913

3 259 2 574

Kassa och bank 1 1

Summa omsättningstillgångar 3 359 2 662

Summa tillgångar 249 856 255 744
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 500 1 500
Uppskrivningsfond 21 25 000 -
Reservfond 150 150

26 650 1 650

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -7 238 8 836
Årets vinst 1 755 3 763

-5 483 12 599

Summa eget kapital 21 167 14 249

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver 22 4 259 3 359

Summa obeskattade reserver 4 259 3 359

Avsättningar
Uppskjutna skatter 118 -
Övriga avsättningar - 4 227

Summa avsättningar 118 4 227

Långfristiga skulder 23, 24, 25
Övriga skulder till kreditinstitut 207 500 207 500

Summa långfristiga skulder 207 500 207 500
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Kortfristiga skulder 25
Checkräkningskredit 7 239 17 545
Leverantörsskulder 4 130 3 334
Aktuella skatteskulder 359 719
Övriga kortfristiga skulder 394 187
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 4 690 4 624

Summa kortfristiga skulder 16 812 26 409

Summa eget kapital och skulder 249 856 255 744
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Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 5 654 9 200
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 27 8 213 5 811

Erhållen ränta 34 41
Erlagd ränta -2 528 -2 744
Betald inkomstskatt -1 075 -690

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapial 10 298 11 618

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning bränslelager och pågående
kundarbeten -12 13
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -685 -570
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -9 173 6 440

Kassaflöde från den löpande verksamheten 428 17 501

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -668 -37 501
Sålda materiella anläggningstillgångar 240 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -428 -37 501

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån - 20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 20 000

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 1 1

Likvida medel vid årets slut 1 1
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

F o m räkenskapsåret 2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Tidigare tillämpades 
årsredovisningslagen BFNAR 2016:10 (K2). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i 
K3s kapitel 35. Bolaget är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna 
om jämförelsetalen för 2017 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället 
med de uppgifter som presenterades i föregående år årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har 
alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i 
jämförbarheten mellan åren. Effekterna av övergången återfinns i uppställningen Förändring av eget 
kapital i förvaltningsberättelsen.

Intäkter
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser, i enlighet med hyresvillkoren. Hyresintäkter 
redovisas i förekommande fall efter avdrag för moms. 

Tjänsteuppdrag/Förvaltningsuppdrag
Tjänsteuppdrag till fast pris redovisas i enlighet med inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster 
och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas under uppdragets löptid som pågående arbeten i 
balansräkningen och resultatredovisas först då uppdraget slutförts.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Försäkringsersättningar
Vid driftsstopp, skador etc. som helt eller delvis täcks av försäkringsersättning redovisas en beräknad 
försäkringsersättning när denna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäkringsersättningar 
redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Offentliga bidrag
Bidrag som erhållits för förvärv av en anläggningstillgång reducerar anläggningstillgångens 
redovisade anskaffningsvärde. Övriga offentliga bidrag redovisas i posten Övriga rörelseintäkter.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
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På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
 
Byggnaderna har från och med årsredovisningen 2018 kategoriindelats och byggnadskomponenter 
fastställts för respektive kategori med bedömd återstående nyttjandetid för varje enskild byggnad. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
  - Stomme och grund 80-100 år
  - Värme sanitet 50 år
  - Fasad  40-70 år
  - Fönster och dörrar 50 år
  - Yttertak  25-40 år
  - El 40 år
  - Badrum inkl porslin 30 år
  -  Köksinredning 30 år
  - Ventilation 25 år
  - Transport/hiss 25 år
  - Inre ytskikt 15 år
  - Styr- och övervakning 15 år
Byggnadsinventarier 10 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner och inventarier 3-10 år
Bilar och andra transportmedel 5 år

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en 
tillgång som det tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, kostnadsförs.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av 
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. 
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Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, 
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Uthyrning av lokaler och bostäder klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas 
linjärt under leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
övriga fordringar, leverantörsskulder, och låneskulder. 

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar. Kundfordringar tas upp till det belopp som förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande 
redovisning redovisas tillgången till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov 
föreligger. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. 

Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Bolaget utnyttjar derivatinstrument (ränteswapar) för att hantera ränterisken som uppstår vid 
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. 
Genom säkringen erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i 
resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon 
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga 
värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: 
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald 
sjukfrånvaro.

Ersättningar efter avslutad anställning: 
Bolagets anställda omfattas endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
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betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell 
förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. 
Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut.

Lager
Lagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).  

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag 
för uppskjuten skatt).
.====

Not 2 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används 
finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är 
fastställda i bolagets finanspolicy. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig 
räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 100 
mkr (100 mkr). Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca -4,0 mkr (-4,8 mkr) i avtalen. 
Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i 
förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s k ränteskillnadsersättning) uppstå om 
man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal 
kvarstår t o m sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den 
genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,51 år (4,06 år) och den 
genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 0,94 % (0,87 %).
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Not 3 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för 
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. Väsentliga områden som påverkas av uppskattningar och bedömningar är främst 
nyttjandeperioder och värdering av anläggningstillgångar. Bolagets bedömning är att det ej föreligger 
några betydande risker för justeringar under nästkommande år.

Not 4 Hyresintäkter

2018 2017

Bostäder 28 653 25 788
Avgår rabatter bostäder -56 -23
Lokaler 9 676 9 413
Garage mm 542 498

Avgår outhyrda objekt
Bostäder -188 -53
Garage mm -68 -66

Summa hyresintäkter 38 559 35 557

Not 5 Material och tjänster

2018 2017

Fastighetsskötsel 2 342 1 822
Reparationer 2 476 868
Underhåll 5 579 4 644

Summa 10 397 7 334

Not 6 Operationella leasingavtal

Såsom leasetagare
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal utgör, 
ett för bolaget, oväsentligt belopp och särredovisas ej.

Såsom leasegivare, hyresvärd
För bolaget utgörs framtida hyresintäkter till övervägande del av hyresintäkter för bostäder med 
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uppsägningstid om tre månader.

Not 7 Fastighetsskatt

2018 2017

Beräknad fastighetsskatt 541 511
Skillnad mellan beräknad skatt föregående år och slutligt
taxerad - 6

Summa 541 517
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Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 3 3
Män 5 5

Totalt 8 8

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören 901 881
Löner och ersättningar till övriga anställda 3 194 3 319

4 095 4 200
Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 179 1 219
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 188 188
Pensionskostnader för övriga anställda 317 174

Totalt 5 779 5 781

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 1 1
Män 4 4

Totalt 5 5

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

Män 1 1

Totalt 1 1
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Not 9 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2018 2017

Avskrivningar
Byggnad 7 587 5 298
Markanläggningar 452 335
Inventarier, verktyg och installationer 174 178

Summa 8 213 5 811

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017

Ränteintäkter 34 41

Summa 34 41

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2018 2017

Borgensavgifter -622 -613
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 906 -2 131

Summa -2 528 -2 744

Not 12 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar
enligt plan 12 -30
Förändring av periodiseringsfond -912 -1 629

Summa -900 -1 659
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Not 13 Skatt på årets resultat

2018 2017

Aktuell skatt -651 -1 075
Uppskjuten skatt 146 -

Skatt på årets resultat -505 -1 075

Redovisat resultat före skatt 2 260 4 838

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -497 -1 064
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -9 -10
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter - -
Skattemässig justering avskrivning byggnader -288 -
Skatteeffekt avseende skattemässigt underhåll 145 -
Skatteeffekt avseende förändring av temporära skillnader för
materiella anläggningstillgångar 146 -
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond -2 -1

Redovisad skattekostnad -505 -1 075
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Not 14 Byggnader och mark

2018 2017

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 298 710 231 170
Omklassificeringar - 67 540
Årets anskaffningar 661 -
Försäljningar och utrangeringar -338 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 299 033 298 710

Ingående avskrivningar -61 455 -56 157
Försäljningar och utrangeringar 98 -
Årets avskrivningar -7 428 -5 298

Utgående ackumulerade avskrivningar -68 785 -61 455

Tillkommande uppskrivningar vid övergång till K3 25 000 -
Årets avskrivningar på uppskrivningar -695 -

Utgående ackumulerade uppskrivningar 24 305 0

Tillkommande nedskrivningar vid övergång till K3 -23 800 -
Årets avskrivningar på nedskrivningar 536 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -23 264 0

Utgående planenligt restvärde byggnader 231 289 237 255

Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvärden 2 928 2 928

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 928 2 928

Ingående avskrivningar -2 841 -2 811
Årets avskrivningar -30 -30

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 871 -2 841

Utgående planenligt restvärde byggnadsinventarier 57 87
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2018 2017

Mark
Ingående anskaffningsvärden 7 616 7 104
Försäljningar och utrangeringar - 512

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 616 7 616

Utgående planenligt restvärde mark 7 616 7 616

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 9 039 5 539
Årets anskaffningar - 3 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 039 9 039

Ingående avskrivningar -1 787 -1 452
Årets avskrivningar -452 -335

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 239 -1 787

Utgående planenligt restvärde markanläggningar 6 800 7 252

Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 245 762 252 210

Taxeringsvärde fastigheter 154 608 118 615

Företagets fastigheter utgörs i sin helhet av förvaltningsfastigheter. Fastigheterna värderades inför 
bokslutet till 340 900 tkr, av auktoriserad fastighetsvärderare. Marknadsvärdet har bedömts med hjälp 
av kassaflödeskalkyl, där förutsättningarna är marknadsanpassade och således är en form av 
ortsprismetod. Det bokförda värdet är endast 245 762 tkr och därmed finns ett stort lantent övervärde.
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 2 042 1 640
Årets anskaffningar - 402

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 042 2 042

Ingående avskrivningar -1 300 -1 153
Omklassificeringar - -
Årets avskrivningar -144 -147

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 444 -1 300

Utgående planenligt restvärde inventarier, verktyg och
installationer 598 742

Not 16 Pågående nyanläggningar

2018 2017

Ingående nedlagda kostnader 90 34 543
Under året nedlagda kostnader 7 37 101

Utgående nedlagda kostnader 97 90

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 40 40

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40

Utgående redovisat värde, totalt 40 40
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Not 18 Transaktioner med närstående

2018 2017
Uppgifter om moderföretaget
Lekebergsbostäder AB ägs till 100 % av Lekebergs Kommunala Holding AB, 556518-0493, Fjugesta.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp 2 -
Försäljning 7 8

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 354 326
Förutbetalda hyror 159 156
Övriga poster 529 431

1 042 913
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Not 20 Förslag till disposition av resultatet

2018 2017

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel -7 238 8 836
Årets vinst 1 755 3 763

-5 483 12 599

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs -5 483 12 599

-5 483 12 599

Not 21 Uppskrivningsfond

2018 2017

Ingående saldo - -
Tillkommande uppskrivningar vid övergång till K3 25 000 -

Utgående saldo 25 000 0

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas skattemässiga restvärde, och
som en konsekvens härav återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla
kostnader i deklarationen.

Not 22 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan 333 345
Periodiseringsfond 3 926 3 014

Summa 4 259 3 359
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Not 23 Lånestruktur och räntebindning

Nedan framgår bolagets förfalloprofil i tkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen:

2018-12-31 2017-12-31

Inom 1 år 87 500 87 500
Inom 3 - 4 år 20 000 -
Inom 4 - 5 år - 20 000
Inom 6 - 7 år 100 000 -
Inom 7 - 8 år - 100 000

Summa 207 500 207 500

Not 24 Ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 16 429 16 429
Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut

16 429 16 429

För övriga engagemang
Garantiförbindelse Fastigo 72 76

Summa ställda säkerheter 16 501 16 505

Not 25 Upplåning

2018-12-31 2017-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 207 500 207 500

Summa 207 500 207 500
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2018-12-31 2017-12-31

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 7 239 17 545

Summa 7 239 17 545

Summa räntebärande skulder 214 739 225 045

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 207 500 207 500

Summa 207 500 207 500

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 970 963
Upplupna semesterlöner 165 114
Förutbetalda hyresintäkter 1 999 2 267
Upplupna sociala avgifter 150 135
Övriga poster 1 406 1 145

Summa 4 690 4 624

Not 27 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

2018 2017

Avskrivningar 8 213 5 811

Summa justeringar 8 213 5 811
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Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att

1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets 
resultat samt

2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar
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Kommunfullmäktige ger direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmorna att

1. fastställa resultat- och balansräkning, godkänna styrelsernas förslag till disposition av årets 
resultat samt

2. bevilja styrelserna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet
3. Anta bolagspolicy och nya bolagsordningar
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 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 208 för kommunens bolag och direktiv till ombud - (KS 19-

189-4)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunala Holding AB 2018 - (KS 19-189-1)
 Årsredovisning - LekebergsBostäder AB 2018 - (KS 19-189-2)
 Årsredovisning - Lekebergs Kommunfastigheter AB 2018 - (KS 19-189-3)
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Tjänsteskrivelse – Årsredovisning för Lekebergs 
kommun 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 
2018. Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en 
redovisning av det ekonomiska utfallet för 2018.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått tre mål, 
tre är delvis uppnådda. 

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 33 mnkr för 2018. Fördelningen 
är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 24 mnkr och det helägda 
moderbolaget, Lekebergs kommunala holding AB redovisar ett positivt resultat om ca 
10 mnkr. I Lekebergs kommunala holding AB ingår, Lekebergs Bostäder AB och 
Lekebergs kommunfastigheter AB.

1 Analys
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans 
(Kommunallagen 8:5 a-b). Inga tidigare års negativa resultat finns att återställa.

2 Slutsats
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet och 
att godkänna Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ avseende 2018 års verksamhet
2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Det går bra för Lekebergs kommun! 

Under 2018 så ökade kommunens befolkning med 248 invånare. Det är den tredje 
största procentuella befolkningsökningen i riket och tyder på att det är attraktivt att 
bo och verka här. Kommunen har haft en positiv trend med befolkningsökning under 
flera år, vilket är en god förutsättning för att kunna planera för framtida satsningar 
och investeringar. 

Mycket har skett under året. Vi har nått flera mål och indikatorer. Jag väljer att i 
dessa förord lyfta fram några guldkorn från det gångna året. 

En mycket viktig förutsättning för framtiden är att vi ständigt arbetar aktivt för att 
minska vår klimatpåverkan. Under 2018 antog kommunfullmäktige en miljöpolicy och 
kommunen blev i samband med detta också miljödiplomerad. Ett mycket viktigt 
arbete som kommunens medarbetare deltar aktivt i. 

Lekeberg fortsatte att klättra ytterligare i Svenskt näringslivs ranking av 
företagsklimat till plats 14 av 290 kommuner. Det är viktigt att Lekeberg är en 
kommun där företag och invånare känner framtidstro och denna mätning är en 
indikator på det. Under året har utbyggnaden av bredband via fiber fortsatt i 
kommunen, vilket är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen. 

Nöjdheten var också hög hos de boende i kommunens särskilda boenden och så även 
hos kommunens hemvårdstagare, vilket är en viktig förutsättning för att ha ett gott 
liv på ålderns höst. Kommunfullmäktige beslutade också att bygga ett tillagningskök 
och servering för äldre. Denna servering kommer ge möjlighet till social samvaro och 
vällagade måltider. 

Kommunen arbetar aktivt för att fler ska människor ska komma i arbete och bli fria 
från bidragsberoende. En viktig del i detta arbete är att korta handläggningstiderna 
av försörjningsstöd. Under 2018 så förkortades väntetiden på försörjningsstöd från 
17 dagar till 11 dagar. Inom denna verksamhet har kommunen också utvecklat sin 
första e-tjänst. Något som förbättrar och förenklar för medborgare och samtidigt 
frigör tid till andra arbetsuppgifter för medarbetarna. 

Ombyggnationen av nytt bibliotek har pågått under året och det är mycket glädjande 
att vi nu har en utvecklad mötesplats som inbjuder till kultur, lärande och möten. 

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny skola ska byggas i Fjugesta. En 
viktig investering för att erbjuda alla barn en god lärmiljö. Måluppfyllelsen i skolan 
sjönk under året och det viktiga arbetet med att alla barn ska kunna utvecklas utifrån 
sin förutsättningar fortsätter. En hög andel av barnen i kommunens förskolor 
upplever att de har en god och utvecklande lärmiljö. 

Sjukskrivningarna hos kommunens medarbetare sjönk under 2018. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare är ett prioriterat politiskt område och därför är det otroligt 
glädjande att arbetet med detta ger resultat. 

En viktig del i kommunens utveckling är samverkan med det aktiva civilsamhället som 
bidrar till attraktivitet och utveckling. Inte minst inom integrationsområdet har 
civilsamhället tagit ett stort ansvar genom att erbjuda mötesplatser och aktiviteter. 

Lekebergs har en god ekonomi och verksamheterna har en stor 
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kostnadsmedvetenhet. Sveriges kommuner står inför stora utmaningar framöver. Det 
handlar bland annat om kompetensförsörjning, ökat elevantal samt ett stort behov 
av vård och omsorg. Genom en ansvarstagande ekonomi och en långsiktig planering 
kan Lekeberg rusta sig för dessa utmaningar. 2018 års goda ekonomiska resultat 
leder till en ökad långsiktig betalningsförmåga som i sin tur ger möjlighet till 
ytterligare satsningar för kommunens fortsatta utveckling. 

Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla förtroendevalda och alla medarbetare för 
gott samarbete under det gångna året. 

Wendla Thorstensson Kommunstyrelsens ordförande 
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1.1 Kort om Lekebergs kommun 

 

Befolkning 

Kommunens befolkning uppgick den sista december 2018 till 8 116 personer, 
befolkningen ökade med 248 personer jämfört med sista december 2017. 

Fjugesta är kommunens största tätort med ca 4 200 invånare. Mullhyttan har drygt 
1 600 invånare och Lanna har efter de senaste årens expansion ca 2 300 invånare. 
Drygt 5 000 personer bor utanför tätorterna. 

Jämförelsen mellan Lekebergs förändring i population mellan åldersgrupperna och 
Örebro län respektive rikets, så är den nästan identisk med 2017. Det enda som 
skiljer sig är att Lekeberg ökar något mer i åldersgrupperna 0-6 år och 65-79 år 
jämfört med 2017. Åldersgruppen 18-24 år minskar något jämfört med 2017. 

Tabellen visar på kommunens, Örebro läns och rikets population 2018.
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 

Partier  Antal 

Centerpartiet C 11 

Socialdemokraterna S 7 

Sverigedemokraterna SD 5 

Moderaterna M 4 

Kristdemokraterna KD 2 

Framtidspartiet i Lekeberg FL 2 

Liberalerna L 1 

Miljöpartiet MP 1 

Vänsterpartiet V 1 

SUMMA  34 

I Lekebergs kommuns fullmäktige finns 35 platser (mandat). I valet 2018 fick 
Sverigedemokraterna 6 mandat men endast 5 av dessa är tillsatta. Sedan valet 2018 
styrs kommunen av Centerpartiet och Socialdemokraterna. Ordförande i 
kommunfullmäktige är Mikael Bergdahl (S) och Kommunstyrelsens ordförande är 
Wendla Thorstensson (C). 

1.2 Fem år i sammandrag 

  

  År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 

Antal invånare per den 31 
december 

8 116 7 868 7 636 7 492 7 363 

Skattesats 22,43 kr 22,43 kr 21,43 kr 21,43 kr 21,46 kr 

Skatter och bidrag 474 156 tkr 443 987 tkr 404 155 tkr 380 843 tkr 363 800 tkr 

Skatter och bidrag (förändring i % 
mellan åren) 

6,80 % 9,86 % 6,12 % 4,68 % 8,46 % 

Nettokostnad inklusive 
avskrivningar 

451 979 tkr 403 624 tkr 394 790 tkr 379 439 tkr 361 836 tkr 

Nettokostnadsförändring mellan 
åren 

11,98 % 2,24 % 4,05 % 4,86 % 9,14 % 

Nettokostnadernas andel av 
skatter och bidrag 

95,32 % 90,9 % 97,7 % 99,6 % 99,5 % 

Finansnetto 1 581 tkr 852 tkr 708 tkr 658 tkr 1 563 tkr 

Resultat före extraordinära poster 23 758 tkr 41 215 tkr 10 073 tkr 2 062 tkr 3 527 tkr 

Finansiella målet på 3 % av skatter 
och bidrag 

5,01 % 9,28 % 2,49 % 0,54 % 0,97 % 

Bruttoinvesteringar 28 435 tkr 21 773 tkr 47 264 tkr 25 883 tkr 21 485 tkr 
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  År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 

Nettoinvesteringar 28 420 tkr 21 773 tkr 47 126 tkr 25 883 tkr 21 485 tkr 

Avskrivningar 13 426 tkr 15 746 tkr 12 981 tkr 9 751 tkr 5 727 tkr 

Nettoinvesteringar/nettokostnad 6,3 % 5,4 % 11,9 % 6,8 % 5,9 % 

Avskrivningar/nettoinvesteringar 52,6 % 72,3 % 27,5 % 37,7 % 26,7 % 

Tillgångar 365 888 tkr 326 170 tkr 289 894 tkr 267 998 tkr 261 022 tkr 

Skulder/avsättningar 101 582 tkr 85 623 tkr 90 561 tkr 78 379 tkr 73 825 tkr 

Eget kapital 264 306 tkr 240 547 tkr 199 333 tkr 189 259 tkr 187 197 tkr 

Årets resultat (Förändring av eget 
kapital) 

23 758 tkr 41 215 tkr 10 073 tkr 2 062 tkr 3 527 tkr 

Soliditet 72,2 % 73,7 % 68,8 % 70,6 % 71,7 % 

Resultatutveckling (årets 
resultat/eget kapital) 

9,0 % 17,1 % 5,1 % 1,1 % 1,9 % 

Förändring av tillgångar 12,2 % 12,5 % 8,2 % 2,7 % 4,7 % 

Likviditet 144 892 tkr 123 253 tkr 72 522 tkr 92 306 tkr 56 663 tkr 

Långfristig låneskuld 
(periodiserade anslutningsavgifter) 

5 283 tkr     

Kortfristig låneskuld      

Avsatt till pension inklusive 
särskild löneskatt 

30 626 tkr 18 802 tkr 17 395 tkr 16 532 tkr 14 492 tkr 

Pensionsutbetalningar inklusive 
särskild löneskatt 

8 449 tkr 7 901 tkr 6 776 tkr 7 445 tkr 7 058 tkr 

Avgiftsbestämd ålderspension 
inklusive särskild löneskatt 

12 531 tkr 13 207 tkr 12 578 tkr 11 842 tkr 10 886 tkr 

Ansvarsförbindelse 
(Pensionsförpliktelser) 

128 179 tkr 131 691 tkr 135 084 tkr 141 810 tkr 144 111 tkr 

Antal tillsvidareanställda 
årsarbetare 

548 årsarb. 526 årsarb. 512 årsarb. 496 årsarb. 476 årsarb. 

Resultat per invånare 2 927 kr 5 238 kr 1 319 kr 275 kr 479 kr 

Resultat per invånare före 
extraordinära poster 

2 927 kr 5 238 kr 1 319 kr 275 kr 479 kr 

Likviditetsdagar 
(likviditet/nettodriftkostnad) 

83,35 79,40 47,76 63,25 40,72 
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1.3 Så här förbrukas varje 100-lapp 

Diagrammet visar på kommunens verksamheters nettokostnad under ett år, fördelat 
på en ”100-lapp”. Det vill säga hur varje 100 kr sedel fördelades i kommunen. 
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2 Lekebergs kommunkoncern 
Den kommunala verksamheten i Lekebergs kommun bedrivs både i förvaltnings- och 
bolagsform. Koncernen Lekebergs kommun består förutom av kommunen, av ett 
holdingbolag (moderbolag) som ansvarar för två bolag. LekebergsBostäder AB (LEBO) 
ansvarar för bostadsförvaltningen och Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 
förvaltar kommunala fastigheter. Syftet med uppdelningen är att renodla 
kommunens fastigheter. 

 

  

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 32 807 tkr för 2018. 
Fördelningen är att Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 23 758 tkr och 
holdingbolaget ett positivt utfall på 10 418 tkr. Således har bokslutselimineringar 
gjorts om 1 369 tkr. 

Koncernen uppvisar verksamhetsintäkter på 149 346 tkr samt kostnader om 
584 578 tkr. Skattekvoten, det vill säga nettokostnadernas och finansnettots andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, uppgår 2018 till 81,6 % (2017: 
89,2 %). Totala tillgångar, eget kapital, avsättningar samt skulder omsluter 
918 673 tkr varav eget kapital uppgår till 288 116 tkr. Soliditeten, det vill säga 
egenfinansieringen av tillgångarna, uppgår till 31,4 % (2017: 28,5 %). 

Lekebergs kommun ingår som medlem i kommunalförbundet Nerikes Brandkår. 
Lekebergs kommuns medlemsbidrag till förbundet har under 2018 uppgått till 
5 112 tkr vilket motsvarar en ägarandel på 3,2 %. Dessutom ingår kommunen som 
medlem i Sydnärkes kommunalförbund. Ägarandelen motsvarar 19,1% och 
finansieras via avfallstaxan. 
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Kommunen ingår också i fem gemensamma nämnder tillsammans med Askersund, 
Laxå, Hallsberg och Kumla i olika konstellationer. 

 Sydnärkes miljönämnd – Huvudsätet i Laxå 

 Sydnärkes lönenämnd – Huvudsätet i Kumla 

 Sydnärkes byggnämnd – Huvudsätet i Askersund 

 Taxe- och avgiftsnämnd – Huvudsätet i Hallsberg 

 Sydnärkes IT nämnd – Huvudsätet i Fjugesta 

Förutom nämnda bolag och nämnder har kommunen intressen i följande 
företag/föreningar: 

Företag/Förening Ägande Belopp 

Lekebergs Kommunala Holding AB 100 % 100 tkr 

Kommuninvest ekonomiska förening 0,15 % 6 743 tkr 

Kommunassurans Syd 0,55 % 516 tkr 

Förenade Småkommuners Försäkring AB 
(FSF) 

4,35 % 2 300 tkr 

Inera AB 0,34 % 43 tkr 

Vätternvatten AB 3,88 % 927 tkr 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 MER-styrning 

Under 2014 antog kommunfullmäktige en ny styrmodell för kommunen, MER-
styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). Syftet med den nya modellen är öka 
fokuseringen på att arbeta med mål och uppföljning av dessa för att utnyttja 
kommunens resurser effektivt och tillhandahålla tjänster med hög kvalitet. 

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

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

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

 

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

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

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

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

Lekebergs vision är "Lekebergs kommun – Trygghet och Nytänkande - Naturligt nära". 
Alla mål och alla verksamheter ska sträva efter att uppnå detta. 

Kommunfullmäktige beslutar varje år om övergripande mål och indikatorer för 
kommunen, dessa mål är kommunfullmäktiges möjlighet att prioritera och peka ut 
riktningen för kommunens verksamheter och på så sätt ta ett steg närmare visionen. 
Kommunen antog 2014 en styrmodell, MER-styrning (Mål, Ekonomi och Resultat). 
Styrmodellen reviderades under 2016 för att förbättra uppföljningen av målen och på 
ett bättre sätt få in styrningen av ekonomin i modellen. 

3.1.2 Hur mäts målen 

Bedömningen görs enligt följande princip. Alla indikatorer prognostiserade uppnådda 
= Kommunfullmäktiges mål uppnås. Mer än hälften av indikatorerna prognostiserade 
uppnådda eller delvis uppnådda = Kommunfullmäktiges mål uppnås delvis. Mer än 
hälften av indikatorerna prognostiseras att inte uppnås eller saknar värde = 
Kommunfullmäktiges mål uppnås ej. 

För 2018 beslutade kommunfullmäktige om 6 övergripande mål för kommunens 
verksamheter med 21 tillhörande indikatorer och målvärden för dessa. 

Totalt sett ser utfallet för kommunfullmäktiges mål 2018 ut som följer - 3 mål blev 
helt uppnådda och 3 mål blev delvis uppnådda. 

Det ger en måluppfyllelse på 50 %. 
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3.2 God ekonomisk hushållning och finansiell analys 

God ekonomisk hushållning kan ses både ur ett finansiellt perspektiv och ur ett 
verksamhetsperspektiv. En allmän utgångspunkt är att varje generation ska bära 
kostnaderna för den service den konsumerar. Resultatet måste vara tillräckligt stort 
för att motsvarande servicenivå garanteras även nästa generation, utan att den 
belastas med högre skatt. Ambitionsnivån för den finansiella utvecklingen och 
ställningen ska beskrivas i form av mål. De bör formuleras enligt vad som normalt 
betraktas som god ekonomisk hushållning, anpassat efter egna förhållanden och 
omständigheter. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

God ekonomisk hushållning innebär att resurserna används till rätt saker och 
utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför anges mål och riktlinjer som har betydelse för 
en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering 
av om målen och riktlinjerna för verksamhet och ekonomi uppnåtts och följts. 

Kommunens analys av det ekonomiska läget i bokslutet 2018 visade att de finansiella 
målen är uppnådda, vilket betyder att verksamhetens nettokostnad understiger 100 
% av skatter och bidrag och uppgick till 90,9 %. Kommunens investeringar och 
amorteringar har finansierats med egna medel och resultatet har under en 
treårsperiod, 2015-2017, uppnått 4,3 %. 

Det är viktigt vid en analys av kommunens ekonomi att framhålla att det är ett 
medvetet politiskt val att inför kommande stora investeringsbehov ge 
verksamheterna en möjlighet att anpassa sig över en längre period och att inte heller 
höja den ekonomiska grundnivå som finns, då detta påverkar möjligheterna att 
finansiera framtida investeringar. Bland annat höjdes kommunalskatten med 1 krona 
inför 2017 och ett resultatkrav om 3 % infördes inför 2018. Genom detta läggs en 
grund för att höja kommunens lånetak och kommunen stärker sin ekonomi i 
allmänhet och sin soliditet i synnerhet. Detta medför under några år ett relativt högt 
resultat samtidigt som effektiviseringar behöver göras i verksamheterna inför 
framtiden. Hela Sverige står inför framtida utmaningar i form av bland annat ökat 
investeringsbehov och då krävs ett ekonomiskt ansvarstagande långt tidigare än när 
behovet är ett faktum. 
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3.3 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   Resultat Målvärde 2018 

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

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

  
57 % Öka från 46 % 

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

  
70 % Öka från 70 % 

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt 

 Värde medarbetarundersökningen 
(HME) 

  72 Öka från 74 

Sjukfrånvaro   7,11 % Minska från 6,75 % 

Nämnderna och styrelsen håller sin 
budgetram 

  2 669 tkr 0 tkr 

Kommunens ekonomiska resultat i 
genomsnitt under en treårsperiod 

  5,67 % 2 % 

Årets investeringar och amorteringar 
finansieras av egna medel. 

  100 % 100 % 

Verksamhetens nettokostnad ska 
understiga 100 % av skatter och 
bidrag. 

  
Ja Ja 

Färdigställda bostäder i småhus 
under året 

  5,7 Inte minska från 4,6 

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus 
under året 

  6,1 Öka från 0 

Invånarantalet   8 116 Öka från 0 

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan 

 Miljödiplomering av Lekebergs 
kommun 

  
Ja Ja 
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3.4 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   Resultat Målvärde 2018 

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

 Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen 

  74,47 % öka från 92,2 % 

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett 
yrkesprogram 

  83 % öka från 92,2 % 

Gymnasieelever som uppnått 
grundläggande behörighet till 
universitet och högskola inom 3 år, 

  
41,1 % Öka från 46 % 

Ungdomar som studerar på 
högskola/universitet 3 år efter 
fullföljd gymnasieutbildning 

  
23 % Öka från 27,7 % 

 

3.5 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   Resultat Målvärde 2018 

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

 Andel brukare som är ganska/mycket 
nöjda med sin hemtjänst 

  95 % Bibehålla 95 % 

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

  
85,5 % Bibehålla 85,5 % 

Väntetid för beslut om 
försörjningsstöd i dagar 

  11 dagar minska från 17 
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3.6 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   Resultat Målvärde 2018 

Lekebergs kommun 
erbjuder goda 
förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar. 

 Företagens bedömning av 
kommunens service 

  76 öka från 81 

Ranking av kommunens 
företagsklimat (svenskt näringsliv) 

  

14 25 
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4 Personalekonomisk redovisning 
I kommunens personalpolitiska styrdokument har bland annat följande slagits fast: 

 Den lilla kommunens resurser ska lösa samma uppgifter som en stor 
kommun. Därför krävs hela tiden nytänkande och ett arbetsklimat som 
tillåter nya idéer, nya arbetssätt och nya lösningar. Det innebär att i 
Lekebergs kommun finns en attityd där nytänkande och nya idéer 
uppmuntras och tillåts. 

 Lekebergs kommun strävar alltid efter att ge medborgarna en hög service och 
gott bemötande då kommunen i sin förlängning arbetar på uppdrag av 
invånarna. 

 Som medarbetare i Lekebergs kommun representerar man kommunen och 
tar ansvar för alla kommunens verksamheter, oavsett var i organisationen 
man arbetar. 

 Lekebergs kommun som arbetsgivare har ett ansvar att stötta och hjälpa 
medarbetare och skapa förutsättningar för att lyckas med uppdraget och för 
att verksamheterna ska uppnå de uppsatta målen. 

 Lekebergs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som förmår rekrytera, 
utveckla och behålla kompetenta medarbetare. En god och säker arbetsmiljö 
är en viktig strategisk fråga i kommunens arbete med att vara en attraktiv 
arbetsplats och en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska prägla allt 
arbete i Lekebergs kommun. 

 Beslut i arbetsmiljöfrågor ska tas så nära arbetsstället som möjligt. 

 Kommunen ska ha en tydlig rehabiliteringsprocess som syftar till att 
sjukskrivna medarbetare så snart som möjligt ska återgå i arbete. 

 Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten 
uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt. 

 Organisationen ska genomsyras av ett grundläggande synsätt om alla 
människors lika värde och rätt till likabehandling. 

Personalkostnader  

Av kommunens totala kostnader utgörs 52 % av personalkostnader inklusive 
pensionsutbetalningar. Totalt har löner och arvoden uppgått till 228 141 tkr och 
arbetsgivaravgifter till 89 028 tkr under 2018. Kostnader för lönerna har ökat med 
4 % mot föregående år. Kostnaden för löneöversynen 2018 översteg inte den 
budgeterade kostnaden utan ökningen kan troligtvis förklaras av de 
ersättningsrekryteringar som har gjorts, bl.a. flera nya chefer, vissa svårrekryterade 
yrkesgrupper samt ett ökat antal tillsvidareanställda. 

Pensionsutbetalningarna har uppgått till 8 455 tkr inklusive särskild löneskatt. 
Avsättning till pensioner inklusive särskild löneskatt uppgår till 30 626 tkr, vilket är en 
ökning med 11 824 tkr. Detta beror till största delen på att nyanställda med en lön 
över 7,5 inkomstbasbelopp direkt får en hög pensionsskuld hos kommunen, då de 
fått en förmånsökning till följd av en löneökning. Dessutom är det så att personer 
som anställs från en annan kommun eller arbetsgivare med samordningsbart avtal 
(KAP-KL) uppstår skulden direkt. Detta är en effekt av att nya arbetsgivaren köper 
ikapp tid som personen får tillgodoräkna sig hos tidigare arbetsgivare med detta 
avtal. 
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Ränta och basbeloppsuppräkning har tillförts pensionsmedlen med 541 tkr. 
Avgiftsbestämd ålderspension inklusive särskild löneskatt uppgår till 12 531 tkr. 
Intjänade förmåner till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse och uppgår 
vid utgången av 2018 till 128 179 tkr. 

Antal anställda 

Lekebergs kommun hade 576 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december 
2017. Under 2018 ökade antalet tillsvidareanställda med 15 anställda för att vid årets 
slut uppgå till 591 personer. 

Antalet tillsvidareanställda årsarbetare har ökat med 22 medarbetare till 548 
årsarbetare (2017: 526 åa). Tabellen visar på antalet tillsvidareanställda fördelat på 
nämnder och kön: 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 Män Män Kvinn
or 

Kvinn
or 

Tillsvi
dare 

Tillsvi
dare 

Årsarb. Årsarb. 

Kommunstyrelsen 20 18 63 58 83 76 80 71 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

37 37 208 200 245 237 233 224 

Socialnämnd 16 15 232 235 248 250 219 217 

Sydnärke IT 12 11 3 2 15 13 15 13 

Summa 85 81 506 495 591 576 548 526 

Lön 

De tillsvidareanställda kvinnorna hade 2018 en medellön (heltid) på 29 338 kronor 
per månad medan männens genomsnittliga heltidslön uppgick till 34 552 kronor per 
månad. Skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön ökade till 5 214 kronor (2017: 
4 829 kr). Kvinnornas medellön var 84,91 % av männens vid utgången av 2018 (2017: 
85,57 %). 

Åldersfördelning  

11 % av de tillsvidareanställda är 60 år eller äldre. Andelen 60 år och äldre är 3 
procentenheter lägre än 2017. Andelen 40-49 åringar utgör 24 % av de 
tillsvidareanställda, vilket är oförändrat sedan 2017 och 26 % utgörs av 50-59 
åringarna, vilket är en procentenhet lägre sedan 2017. 27 % av kommunens anställda 
är 30-39 år, vilket har ökat med två procentenheter sedan 2017. Medelåldern för 
kommunens tillsvidareanställda kvinnor är 45 år, för männen är medelåldern 47 år, 
vilket ger en medelålder totalt för kommunens medarbetare på 45 år. 
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Sysselsättningsgrad 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i kommunen är 93 % av heltid. Detta är en ökning 
med två procentenheter i förhållande till föregående år. Kvinnorna i kommunen har 
en genomsnittlig sysselsättningsgrad med 92 % och männen 96 %. Bland kvinnorna 
arbetar 28 % deltid (2017: 36 %) vilket är en minskning av 8 procentenheter och 
bland männen är motsvarande 2 % (2017: 11 %). 

Heltid som norm 

SKL och Kommunal tecknade 2016 ett nytt kollektivavtal för anställda inom välfärden 
för att öka heltidsarbete. Man kallar arbetet ”Heltidresan”. Målet med avtalet är att 
heltidsanställning ska bli normen inom fem år och för att säkra 
kompetensförsörjningen inom välfärdssektorn. Det syftar även till att heltid som 
norm i förlängningen ska leda till ökad jämställdhet. I Lekebergs kommun har en 
arbetsgrupp bestående av representanter från de tre största förvaltningarna samt 
fackliga organisationer påbörjat arbetet med ta fram en plan för hur vi ska ställa oss 
till, samt närma oss dessa mål. I ett första skede har arbetsgruppen tagit fram förslag 
på åtgärder som man anser är nödvändiga för att Lekebergs kommun i förlängningen 
ska kunna nå dessa mål. Redovisning av hur arbetet fortskrider sker löpande i olika 
samverkansforum. 

Den sista december 2018 fanns 72 visstidsanställda med månadslön (2017: 73). Den 
sista december 2018 fanns 426 timavlönade medarbetare registrerade i kommunen 
(2017: 477). Under 2018 betalades timlön ut för i genomsnitt 11 213 timmar/månad 
(2017: 11 838), vilket motsvarar 67 årsarbetare (2017: 70 åa). 

Arbetad tid och frånvaro 

Tabellerna nedan visar sjukfrånvaro i timmar och % av de anställdas ordinarie 
arbetstid fördelad per åldersgrupp. Inkluderar även månadsavlönad visstidsanställd 
personal: 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Ålder Timmar Timmar Totalt 
% 

Totalt  
% 

Kvinnor Kvinnor Män Män 

< 29 år 10 395 11 409 6.05 % 6.59 % 6.79 % 7.66 % 3.75 % 3.35 % 

30 - 49 år 37 308 38 911 6.54 % 7.47% 7.43 % 8.45 % 2.70 % 3.35 % 

> 50 år 31 149 34 491 6.21 % 6.90 % 6.69 % 7.50 % 3.89 % 3.99 % 

Totalt 78 853 84 811 6.34 % 7.11 % 7.08 % 7.94 % 3.32 % 3.58 % 
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Fördelning per förvaltning. Visar tillsvidareanställd personal: 

  2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

 Timmar Timmar Totalt
% 

Totalt 
% 

Kvinnor Kvinnor Män Män 

Kommunstyrelseförv. 10 594 8 574 7.70 % 7.36 % 9.77 % 9.97 % 2.12 % 1.42 % 

Kultur- o 
bildningsförv. 

25 493 28 866 6.43 % 7.62 % 6.97 % 8.45 % 3.71 % 3.12 % 

Socialförvaltning 29 202 30 339 7.84 % 8.64 % 8.09 % 8.92 % 4.52 % 5.00 % 

Sydnärke IT 892 1 719 3.55 % 5.61 % 6.20 % 2.42 % 2.82 % 6.09 % 

Totalt 66 137 69 500 7.11 % 7.92 % 7.82 % 8.80 % 3.33 % 3,57 % 

Den totala sjukfrånvaron under 2018 för månadsanställd personal (tillsvidare och 
visstidsanställd) har minskat med 0,77 % i förhållande till föregående år, likaså har 
sjukfrånvaron för tillsvidareanställd personal minskat med 0,81 %. Minskningen 
återfinns hos både kvinnor och män. 

Under 2018 hade kommunen 27 anställda som hade uppnått minst 90 
sjukskrivningsdagar, (35 anställda 2017). Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 
13 personer som hade uppnått mer än 90 sjukskrivningsdagar, på heltid eller deltid, 
fördelat över alla förvaltningar. Övervägande sjukdomsorsaker är inte 
arbetsrelaterade. 

Personalavdelningen gjorde under 2018 en omfattande internkontroll gällande 
registrering av frånvaro i Personec självservice i förhållande till tillsättning av vikarier. 
Kontrollen visade stora avvikelser vilket kan medföra att sjukfrånvaron kan komma 
att öka procentuellt efter att alla avvikelser har justerats. 

Förebyggande arbete 

Kollegiala samtalsgrupper 

Det viktigaste för oss i förhållande till sjukfrånvaron är att arbeta förebyggande. Det 
gör vi på olika sätt, bl.a. genom att utbilda våra chefer och skyddsombud i arbetsmiljö 
och utbildning för cheferna i rehabilitering med syftet att kunna arbeta aktivt och 
förebyggande i rehabiliteringsprocessen. 

Under våren 2017 deltog kommunen i en forskningsstudie i samarbete mellan SKL 
och Linnéuniversitet; ”Kollegiala samtalsgrupper” i syfte att prova en förebyggande 
arbetsmetod för stress och utmattning i arbetslivet. Studien och slutrapporten som 
släpptes i september 2018 redovisade positiva resultat. Med anledning av det goda 
resultatet sökte personalavdelningen utvecklingsmedel som beviljades för att införa 
metoden i Lekebergs kommun. Under våren 2019 kommer därför en intern 
samtalsledare att driva ”Kollegiala samtalsgrupper” som en del av de systematiska 
arbetsmiljöarbetet, för att utvärderas under hösten 2019. 

Reflekterande team 

Kommunens chefer har ett stort arbetsmiljöansvar för sina medarbetare. 
Arbetsmiljön för cheferna själva är minst lika viktig. Generellt har kommunens chefer 
en låg sjukfrånvaro vilket kan betyda att det finns en risk för sjuknärvaro när man är 
ensam i sin roll och har ett stor ansvar som är svårt att delegera till någon annan. 
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Under våren 2018 startade personalavdelningen ”Reflekterande Team” för cheferna i 
syfte att ge dem ytterligare kvalificerat stöd, främja kollegialt lärande, tid till 
reflektion samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Grupperna leddes av 
personalspecialist och träffades var 6:e vecka under sammanlagt fem träffar. En 
utvärdering av ”Reflekterande team” genom en enkät, visar att cheferna var mycket 
positiva till arbetssättet, att gruppträffarna fyllde sitt syfte och att det finns önskemål 
om att fortsätta med teamen. Diskussioner förs i dagsläget om hur och på vilket sätt 
det finns möjlighet att införa ”Reflekterande team” som ett arbetssätt för 
kommunens chefer. 

Medarbetarenkät 

Hösten 2018 genomfördes även en arbetsmiljöenkät som skickades ut till alla 
medarbetare och besvarades av dem som arbetat minst 6 månader. Glädjande nog 
var svarsfrekvensen denna gång 89 %. Resultatet från enkäten har redovisats för 
chefer och fackliga organisationer och ett arbete har påbörjats med att ta fram 
förslag på hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på resultatet och arbeta med det under 
2019. Samtliga chefer har i uppdrag att ta fram arbetsmiljöplaner utifrån sitt resultat 
på enkäten. 

Anpassning och rehabilitering 

Personalavdelningen har under 2018 fortsatt att utveckla rehabiliteringsarbetet 
genom att anlita Regionhälsan för tidigare insatser, detta i form av 
kartläggningssamtal och/eller trepartssamtal. 

 Kartläggningssamtal – medarbetaren träffar en 
företagssköterska/företagsläkare som gör en bedömning av vilka insatser 
som kan hjälpa den anställde. 

 Trepartssamtal – samtal tillsammans med medarbetare, 
företagssköterska/läkare samt ansvarig chef. En form av kartläggning för att 
se vilka åtgärder/insatser som behöver göras. Även behov av organisatoriska 
förändringar kan framkomma. 

Framgångsfaktorer i rehabiliteringsarbetet är dialog med den sjukskrivne och tidiga 
insatser från arbetsgivarens sida som ger snabbare återgång i arbete för dem som har 
arbetsförmåga. Att samarbeta med andra aktörer utöver företagshälsovård är viktigt, 
t.ex. primärvård och försäkringskassa. Rehabiliteringshandläggaren på 
personalavdelningen fungerar som konsultstöd till ansvarig chef. Rehabhandläggaren 
kontrollerar och följer upp sjukskrivningar och rehabiliteringsarbetet samt stödjer 
chefer och medarbetare i frågor rörande arbetsanpassning och rehabilitering. Under 
2018 har rehabhandläggaren varit behjälplig cheferna i ca 13 rehabärenden. 

Arbetsskade- och tillbudsrapportering  

Under 2018 rapporterades 29 arbetsskador och 24 tillbud. Antal anmälningar om 
arbetsskada och tillbud har ökat sedan 2017 och detta tros dels bero på att chefer 
och skyddsombud mera aktivt har påtalat vikten av att anmäla arbetsskador och 
tillbud. Men också för att ett arbetsskade- och tillbudsrapporteringssystem har 
införts som underlättar för chefer och medarbetare att arbeta mera systematiskt 
med arbetsskador och tillbud. 
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  År 2018 År 2018 År 2017 År 2017 

Förvaltning Skada Tillbud Skada Tillbud 

Kommunstyrelsen 4 4 3 0 

Kultur- och bildningsförvaltning 7 14 1 3 

Socialförvaltning 18 6 20 7 

Sydnärke IT 0 0 0 0 

Totalt 29 24 24 10 

Personalförsörjningen nu och framåt  

Rekrytering 

Under 2018 har 10 av kommunens sammanlagt 30 chefer slutat (en slutar sista 
februari 2019) och samtliga har ersatts med nyrekryteringar (varav en internt) under 
året. Antalet tillsvidareanställda har ökat med 15 personer jämfört med föregående 
år (2017:576). 

Rekrytering och 
annonsering 
under 2018 

2017 2017 2017 2018 2018 2018 

 Antal 
lediga 
tjänster 

Antal 
annonser 

Antal 
rekrytera
de 

Antal 
lediga 
tjänster 

Antal 
annonser 

Antal 
rekrytera
de 

Tillsvidare 126 87  116 86  

Tidsbegränsat 47 34  40 34  

Sommar/säsong 51 2  54 2  

Timavlönade 10 2  80 1  

Antal tjänster på 
heltid 

88 77  116 94  

Antal tjänster på 
deltid 

39 48  20 18  

Totalt 234 125 107 290 237 126 

Differensen mellan antal utannonserade tjänster och tillsatta tjänster beror på olika 
orsaker; alla tjänsterna till sommarrekryteringen tillsätts inte eller är vikariat som 
förlängs. I vissa fall har vi tvingats avbryta rekryteringen på grund av för få sökande 
eller inga alls (16 av samtliga annonser). 

Övervägande antal lediga tjänster är tillsvidare och på heltid. Under året har vissa 
rekryteringsproblem uppstått för exempelvis specialpedagog (3 av 8 utannonserade 
tjänster tillsatta). Av 32 lediga tjänster som grundskollärare har endast 14 tillsatts. 

Tidigare har det varit svårigheter att tillsätta tjänster som sjuksköterska och 
socialsekreterare men under 2018 har samtliga utannonserade tjänsterna tillsatts. 

Kompetensförsörjning 

Från 2019 och 10 år framåt beräknas ca 156 tillsvidareanställda att avgå med 
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ålderspension (pension vid 65 år). Beräknade pensionsavgångar utgör 26 % av 
nuvarande tillsvidareanställda medarbetare (591 tillsvidareanställda). 

Flest avgångar beräknas vara inom socialförvaltningen (82 personer, 33 % av antal 
anställda) och kultur- och bildningsförvaltningen (58 personer, 24 % av antal 
anställda) inom perioden. 

Under hösten 2018 har samtliga förvaltningar arbetat med att ta fram 
kompetensförsörjningsplaner där man har gjort en nulägesanalys, omvärlds- 
framtidsanalys samt aktivitetsplan. Syftet med planerna är att utgöra ett underlag för 
vilka insatser och aktivitet som behöver genomföras för att säkerställa kommunens 
fortsatta kompetensförsörjning, både kort- och långsiktigt. Planerna utgör också ett 
underlag för den kompetensförsörjningsstrategi som personalavdelningen 
tillsammans med en sammansatt projektgrupp med representanter från 
förvaltningarna ska ta fram. Projektgruppen ska presentera ett förslag till 
kompetensförsörjningsstrategi i slutet av 2019. 

  



   
 

22 

 

5 Ekonomiskt resultat 
  

RESULTATRÄKNING BUDGET 
UTFALL  

2018-12-31 
AVVIKELSE 

Verksamhetens nettokostnad -447 443 tkr -444 774 tkr 2 669 tkr 

Avskrivning -17 087 tkr -13 426 tkr 3 661 tkr 

Kapitalkostnad 20 323 tkr 16 013 tkr -4 310 tkr 

Pensionsutbetalning -8 863 tkr -8 449 tkr 414 tkr 

Övrigt 2 595 tkr -1 343 tkr -3 938 tkr 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -450 475 tkr -452 290 tkr -1 504 tkr 

Skatter och bidrag 463 892 tkr 474 156 tkr 10 264 tkr 

Finansiella intäkter 1 000 tkr 2 269 tkr 1 269 tkr 

Finansiella kostnader -500 tkr -688 tkr -188 tkr 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 13 917 tkr 23 758 tkr 9 841 tkr 

Extraordinära intäkter 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Extraordinära kostnader 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

ÅRETS RESULTAT 13 917 tkr 23 758 tkr 9 841 tkr 

Kommunens resultat för 2018 uppgår till 23 758 tkr och det innebär ett 
budgetöverskott om 9 841 tkr, då det budgeterade resultatet var beräknat till 
13 917 tkr. Resultatet motsvarar 2 927 kronor per invånare. Det positiva 
bokslutsresultatet har sin främsta förklaring i överskott gällande skatter och bidrag 
om 10 264 tkr. Lekebergs kommun lämnar ett överskott gentemot budget gällande 
den allmänna kommunalskatten, inkomstutjämningen och den kommunala 
fastighetsavgiften, medan ett mindre underskott redovisas avseende 
kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen. Kommunen har också erhållit såkallad 
Byggbonus om 1 643 tkr, extra bidrag för ensamkommande barn om 578 tkr och de 
såkallade "Välfärdsmiljarderna" om 2 183 tkr. 

Dessutom visar kommunens verksamheter ett överskott jämfört med budget om 
totalt 2 669 tkr, vilket är otroligt glädjande. Årets resultat för nämnderna blev 
3 659 tkr bättre jämfört med den senaste ekonomiska prognosen per oktober, vilken 
dessutom redovisade ett positivt prognostiserat resultat för kommunen om 
21 297 tkr. Differensen mellan prognosen och bokslutet beror till största delen på att 
genomförda effektiviseringar gett ett bättre utfall än förväntat både för 
Kommunstyrelsen och Socialnämnden. Dessutom förbrukades inte alla 
utvecklingsmedel, vilket bidrog till ett förbättrat resultat för Kommunstyrelsen med 
ca 700 tkr. 

Tabellen visar kommunens resultat de senaste fem åren. 



   
 

23 

 

 

 

DRIFTREDOVISNING 
2018 

Budget Intäkter Kostnader Netto Avvikelse Netto 2017 

Kommunstyrelsen 88 386 tkr 32 711 tkr 116 826 tkr 84 115 tkr 4 271 tkr 74 920 tkr 

Kultur- och 
bildningsnämnd 

203 138 tkr 27 476 tkr 232 044 tkr 204 568 tkr -1 429 tkr 197 330 tkr 

Socialnämnd 155 919 tkr 49 558 tkr 205 596 tkr 156 038 tkr -120 tkr 149 761 tkr 

Sydnärkes IT-nämnd 0 tkr 28 425 tkr 28 425 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

VA-verksamhet 0 tkr 12 514 tkr 12 567 tkr 53 tkr -53 tkr -121 tkr 

SUMMA NÄMNDER 447 443 tkr 150 684 tkr 595 458 tkr 444 774 tkr 2 669 tkr 421 890 tkr 

Finansiering 461 360 tkr 498 643 tkr 30 111 tkr 468 532 tkr 7 172 tkr 463 106 tkr 

KOMMUNEN TOTAL 13 917 tkr 649 327 tkr 625 569 tkr 23 758 tkr 9 841 tkr 41 215 tkr 

2018 års budget har justerats med 2 000 tkr till Kultur- och bildningsnämnden 
avseende skolskjutsar. I övrigt har inga ombudgeteringar gjorts. Däremot har 
nämndernas budgetar justerats utifrån utfallet från 2018 års löneöversyn, då detta 
budgeteras under Kommunstyrelsen tills utfallet är klart. 

Verksamhetens intäkter har minskat med ca 14 300 tkr jämfört med föregående år, 
vilket främst beror på minskade intäkter från Migrationsverket avseende 
integrationsverksamhet. Verksamhetens kostnader har ökat med ca 8 600 tkr, vilket 
beror på att personalkostnaderna har ökat med 6,5 % jämfört med föregående år. 
Kostnaden för löneöversynen 2018 översteg inte den budgeterade kostnaden utan 
ökningen kan förklaras av den stora personalomsättning som varit under året och där 
flera ersättningsrekryteringar har gjorts, bl.a. flera nya chefer, vissa svårrekryterade 
yrkesgrupper samt ett ökat antal tillsvidareanställda. 

Budgetöverskottet för Kommunstyrelsen uppgår till 4 271 tkr. Exkluderas 
Kommunstyrelsens oförutsedda medel och utvecklingsmedel, så uppgår 
budgetöverskottet till 3 673 tkr. Fördelat på verksamheternas budgetavvikelser så 
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visar kommunledningen 850 tkr, administrativa avdelningen 312 tkr, 
ekonomiavdelningen 392 tkr, personalavdelningen 565 tkr, teknik- och 
serviceavdelningen 2 371 tkr, näringslivs- och utvecklingsenheten - 219 tkr. 
Kommunstyrelsens överskott förutom Kommunstyrelsens oförutsedda medel beror 
till största delen på att många investeringar inom teknik- och serviceavdelningen inte 
blivit slutförda under året och därmed har inte heller de budgeterade 
kapitalkostnaderna förbrukats. Dessutom har det varit svårt att rekrytera vikarier 
inom måltids-, fastighets- och lokalvårdsverksamhet. 

Kultur– och bildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott om 1 429 tkr. 
Underskottet beror till största delen på högre kostnader för skolskjutsar. Totalt 
underskott för skolskjutsar är 3 599 tkr. Under året beslutade Kommunfullmäktige att 
skjuta till 2 000 tkr för ökade kostnader inom skolskjutsverksamheten, men trots 
detta blev det ändå ett underskott. 

Förskoleverksamheten inom kommunen visar ett budgetunderskott om 804 tkr, 
vilket delvis kan förklaras av ökade lönekostnader för kökstjänster, då man 
budgeterat för lönebidragsanställda. En annan orsak till underskottet är den 
interkommunala ersättningen som överstigit vad som budgeterats. 

Socialnämnden uppvisar ett mindre underskott om 120 tkr. Underskott finns inom 
assistansersättning vuxna samt LSS barn och övriga insatser för barn inom 
socialtjänsten. Överskott inom äldreomsorg, socialpsykiatri, gemensam 
ledningsorganisation täcker upp nämnda underskott samt en planeringsreserv 
motsvarande ca 800 tkr. 

Ett område där kostnaderna har ökat de senaste åren och där budgeten överskrids är 
insatser till barn och unga i form av skyddsplaceringar i bland annat konsulentstödda 
familjehem som är väldigt kostsamma. Placeringar på institution har förekommit 
under året till väldigt höga dygnspriser. 

Den gemensamma IT-nämnden visar ett underskott om 259 tkr. Nämnden 
budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott 
fördelas mellan medlemskommunerna. Personalkostnaderna lämnar ett överskott 
om 2 038 tkr på grund av vakanser. Poängteras bör att tjänsteköp gjorts för att både 
täcka upp vakanser, men också för att komma ikapp och utföra vissa specifika 
uppdrag vilket medfört ett underskott med 1 662 tkr. Utrustning, 
datakommunikation och databehandling gör ett underskott med 1 318 tkr, då 
revision gällande Microsoftlicenser inneburit en ökad kostnad. 

VA-verksamheten redovisar ett mindre budgetunderskott om 53 tkr, då 
kapitalkostnaderna varit lägre på grund av ej slutförda investeringsprojekt. 
Investeringsprojekten är dock överförda till 2019. Dessutom har inte 
konsumtionsavgifterna inbringat intäkter i budgetnivå, men detta är korrigerat i 2019 
års budget. 

Verksamhetens nettokostnader 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna 
som tas i anspråk för den löpande verksamheten. Under 2018 var relationen 95,3 % 
av skatteintäkterna, vilket innebar att det egna kapitalet inte ianspråktogs för att 
finansiera den löpande verksamheten. Kommunens nettokostnadsandel av 
skatteintäkter och bidrag bör ligga som högst mellan 97-98 %, för att kunna klara av 
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framtida pensionskostnader. 

Tabellen visar nettokostnaden i förhållande till skatter över de senaste fem åren. 

 

Pensioner 

Pensionsutbetalningarna ökade med 464 tkr om man relaterar till förra årets 
utbetalningar och pensionskostnaden ökade totalt med 11 104 tkr (2017: ökning med 
2 600 tkr). Ökningen är rekordstor och en analys har gjorts tillsammans med KPA och 
den visar på att den stora nyrekrytering av medarbetare med inkomst över 7,5 
inkomstbasbelopp och som anställs från en annan kommun eller annan arbetsgivare 
med samordningsbart avtal (KAP-KL) ligger bakom den stora ökningen. Det är en 
effekt av att man köper ikapp tid man får tillgodoräkna hos tidigare arbetsgivare med 
detta avtal. 

Kommunen har inga anställda med visstidspensioner och inte heller placeringar 
avseende pensionsmedel. Tabellen visar på kommunens kostnader för 
pensionsåtagande de senaste två åren. Där skillnaden mellan åren främst gäller 
pensionsavsättningarna, vilka inklusive löneskatt motsvarar 10 340 tkr. 

  År 2018 År 2017 

Pensionsutbetalningar 6 364 tkr 5 900 tkr 

Särskild löneskatt 1 544 tkr 1 431 tkr 

Avgiftsbestämd ålderspension 10 182 tkr 10 225 tkr 

Särskild löneskatt 2 632 tkr 2 481 tkr 

Förändring pensionsavsättning exkl. ÖK-SAP 9 081 tkr 760 tkr 

Särskild löneskatt 2 203 tkr 184 tkr 

Finansiell kostnad 541 tkr 462 tkr 

Summa 32 547 tkr 21 443 tkr 

Aktualiseringsgrad 95,0 % 95,0 % 
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Skatteintäkter och bidrag 

Kommunens skatteintäkter uppgår till 347 531 tkr, vilket är en ökning jämfört med 
föregående år om 13 915 tkr. Statens skatteutjämningsbidrag uppgår till 126 625 tkr 
(2017: 110 371 tkr). 

Lekebergs kommuns egen skattekraft uppgår till 90 % (2017: 89 %) av rikets 
medelskattekraft, varvid kommunen erhåller ett inkomstutjämningsbidrag om 
89 031 tkr (2017: 83 167 tkr). 

Kommunens skattesats uppgick till 22,43 kr, Örebro län i genomsnitt 21,66 kr och 
genomsnittet i riket var den 20,74 kr. 

Kostnadsutjämningen mellan kommunerna syftar till att skapa möjlighet att bedriva 
likartad service oberoende av strukturella skillnader mellan kommunerna. Lekebergs 
kommun har erhållit 13 862 tkr i kostnadsutjämningsbidrag (2017: 8 553 tkr). 

Övriga statsbidrag och utjämningsbidrag är fastighetsavgiften 17 197 tkr samt LSS-
utjämningen där kommunen erhållit 3 115 tkr. 

Finansnetto 

Kommunens finansiella intäkter reducerat med de finansiella kostnaderna benämns 
finansnetto. För 2018 är finansnettot positivt och uppgår till 1 581 tkr. Kommunens 
finansiella intäkter uppgår till 2 269 tkr. Ränteintäkterna erhålls från 
LekebergsBostäder AB (LEBO), Kommuninvests förlagslån, ingår gör även 
borgensavgiften för kommunens borgensåtagande till LEBO. Den stora finansiella 
kostnaden är räntan på pensionsåtagandena och motsvarar 541 tkr. 

Tabellen visar finansnetto de senaste fem åren. 

 

Eget kapital 

Kommunens eget kapital ökade med 23 758 tkr, vilket motsvarar årets resultat. Det 
egna kapitalet uppgår till 264 306 tkr. 

Tabellen visar på de fem senaste årens egna kapital och dess förändring. 
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Soliditet 

Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del 
av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten bör långsiktigt öka 
eller vara oförändrad för att en balanserad ekonomi ska uppnås. Kommunens 
soliditet uppgick vid årets slut till 72,2 %. Soliditeten påverkas av två faktorer, 
utvecklingen av det egna kapitalet och tillgångarnas förändring. Vid bedömning av 
soliditetsutvecklingen är det viktigt att veta, om utvecklingen är ett resultat av 
resultatutvecklingen eller tillgångsutvecklingen eller en kombination av båda. Under 
2018 ökade tillgångarna med 39 718 tkr. Kommunens tillgångar i fastighetsbestånd 
ingår i kommunens bolag, Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB. 

Tabellen visar soliditetsutvecklingen de senaste fem åren. 
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Investeringar 

   Utfall 2018 Budget Nettoinvest 

INVESTERINGSREDOVISNING Budget 2018 Netto avvikelse 1995-2018 

Kommunstyrelsen 25 209 tkr 2 335 tkr 22 874 tkr 208 758 tkr 

Kultur- och bildningsnämnd 2 832 tkr 1 013 tkr 1 819 tkr 26 183 tkr 

Socialnämnd 3 213 tkr 518 tkr 2 695 tkr 15 117 tkr 

Sydnärkes IT-nämnd 7 800 tkr 10 398 tkr -2 598 tkr 59 972 tkr 

VA-verksamhet 36 715 tkr 14 156 tkr 22 559 tkr 77 616 tkr 

SUMMA NÄMNDER 75 769 tkr 28 420 tkr 47 349 tkr 387 646 tkr 

Tekniska avdeln. del av 
Kommunstyrelsen 

22 799 tkr 1 723 tkr 21 076 tkr 143 379 tkr 

Nettoinvesteringarna uppgår till 28 420 tkr och ger ett budgetöverskott om 
47 349 tkr. Under åren 1995-2018 har kommunen investerat för 387 646 tkr, vilket 
ger en genomsnittlig investeringsvolym på 16 152 tkr per år. Investeringsvolymen har 
varit 6,3 % av nettokostnaden. Avskrivningarna motsvarar 52,6 % av 
nettoinvesteringarna. 

Under 2018 har investeringar gällande gator och vägar endast omsatt 1 616 tkr. 
Fördröjningar gällande infart Lanna från väg 204 gör att investeringen skjuts på 
framtiden. VA-verksamheten har gjort investeringar om totalt 14 156 tkr. Projektet 
med Örebrovatten har påbörjats, men beräknas inte klart förrän under 2019. 

I kultur- och bildningsnämnden har investeringar gjorts om 1 014 tkr som gäller 
inventarieinköp till det ombyggda biblioteket samt till förskola och skola och en 
fortsatt satsning på motionsspåret i Mullhyttan. Socialnämnden har endast 
investeringar om 518 tkr och dessa gäller främst inköp av larm till Oxelgården. 

I Sydnärkes IT-nämnd, där Lekeberg är värdkommun, har investeringsutgifter för de 
andra medlemskommunerna bokförs. Askersund, Hallsberg, Laxå och naturligtvis 
Lekeberg är medlemskommuner och den totala investeringsnivån blev 10 398 tkr. 

De investeringar som överförs till 2019 har kommenterats i tabellen. När det gäller 
större investeringar som asfaltsplan är det till stor del infart från 204 till Lanna som 
den gäller. Investeringen gällande Örebrovatten överförs och förstärks med 
20 000 tkr inför 2019. Även Vreta omvandlingsområde överförs till 2019. 

INVESTERINGSPROJEKT 2018 BUDGET/tkr UTFALL/tkr 
AVVIKELSE

/tkr 
Kommentar 

OFÖRUTSEDDA INV.UTGIFTER KS 1 660 0 1 660  

INDUSTRI OCH EXPL MARK 600 0 600 Överförs till 2019 

INVENT OMBYGGN KOMMUNHUS 150 292 -142  

FORDON FORDONSFÖRVALTNING 250 0 250 Överförs till 2019 

LEKUTRUSTN, TEKN AVD 200 0 200 Överförs till 2019 

STÄDMASKIN, TEKN AVD 100 108 -8  



   
 

29 

 

INVESTERINGSPROJEKT 2018 BUDGET/tkr UTFALL/tkr 
AVVIKELSE

/tkr 
Kommentar 

KÖKSUTRUSTNING TEKN AVD 400 319 81 Överförs till 2019 

ASFALTPLAN 14 779 1 616 13 163 Överförs till 2019 

INFRA SÖDRA FJUGESTA 6 170 0 6 170 Överförs till 2019 

KANALISATION/FIBER KOMMUN 900 0 900 Överförs till 2019 

MOTIONSSPÅR MULLHYTTAN, KUB 280 102 178 Överförs till 2019 

INVENTARIER, KUB 1 050 195 855  

INV FÖRSKOLA HIDINGE/LANNA 502 113 389 Överförs till 2019 

OMBYGGNAD BIBLIOTEK 1 000 604 396 Överförs till 2019 

OFÖRUTSETT SON 2 280 93 2 187  

INVENTARIER, OXELGÅRDEN 433 407 26  

INVENT NYTT GRUPPBOENDE 200 18 182 Överförs till 2019 

INVENT OMBYGGN IFO 300 0 300 Överförs till 2019 

SUMMA EXKL VA 31 254 tkr 3 866 tkr 27 387 tkr  

VA-SANERINGAR 2 600 647 2 001 Överförs till 2019 

AVLOPPSRENINGSVERK FJA 2 000 720 1 280 Överförs till 2019 

KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 0 102 -102  

VATTENTORNET 815 0 815 Överförs till 2019 

ÖREBRO VATTEN 20 000 12 652 7 348 Överförs till 2019 

VA SÖDRA FJUGESTA 560 0 560 Överförs till 2019 

DAGVATTENRENING N FJUGEST 2 740 0 2 740 Överförs till 2019 

VA HIDINGEBRO 2 000 0 2 000 Överförs till 2019 

VA VRETAVÄGEN OMV. OMR 6 000 35 5 965 Överförs till 2019 

SUMMA VA-VERKSAMHETEN 36 715 tkr 14 156 tkr 22 559 tkr  

IT INVEST LEKEBERG 1 500 1 428 72  

IT INVEST LAXÅ 500 599 -99  

IT INVEST ASKERSUND 1 500 1 763 -263  

IT INVEST HALLSBERG 2 000 1 672 328  

NY IT-PLATTFORM 800 3 748 -2 948  

IT-INVEST. GEMENSAMT 1 500 1 188 312  

SUMMA SYDNÄRKE-IT 7 800 tkr 10 398 tkr -2 598 tkr  

TOTALT 75 769 tkr 28 420 tkr 47 348 tkr  
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Likviditet och lån 

Kommunens likviditet har varit god under året. Kommunen har haft en genomsnittlig 
likviditet om 131 161 tkr och per den 31 december fanns det 144 892 tkr på banken. 
Kommunen har inga placerade medel i aktier eller obligationer. 

Kommunen har ingen långfristig låneskuld till kreditinstitut per den 31 december 
2018. Däremot finns en långfristig låneskuld redovisad på 5 283 tkr, men den består 
av periodiserade anslutningsavgifter, tillhörande VA-kollektivet. Kommunens 
fastighetsbolag har 509 139 tkr i långfristiga lån, vilket är en minskning med 
10 306 tkr jämfört med föregående år.  

Tabellen visar kommunens likviditet per den sista december de senaste fem åren. 

 

Borgen 

Kommunens borgensåtaganden uppgick till 778 162 tkr vid utgången av året. Av de 
totala borgensåtagandena avser 99,99 % borgen till Lekebergs Kommunala 
Holdingbolag AB. Övriga borgensåtaganden består av borgen för småhus om 22 tkr. 
Borgensavgiften till LekebergsBostäder AB är 0,3 %, vilket inbringar 622 500 tkr. 
Kommunen har inga åtaganden för så kallade fallskärmsavtal. 

Avstämning mot balanskrav 

I kommunallagen kap 8:4 står bl.a. att budgeten ska upprättas så att intäkterna 
överstiger kostnaderna. Resultatet för året uppgick till 23 758 tkr. En 
balanskravsutredande not finns under resultaträkningen och årets 
balanskravsresultat, dvs resultat efter realisationsvinster och övriga 
balanskravsjusteringar är 22 801 tkr och därmed har kommunen en ekonomi i balans 
för 2018 och har heller inga tidigare resultat att justera. 

Finansiella mål 

Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 2 % av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatet för året är positivt om 
23 758 tkr och det innebär 5,01 % av skatter och bidrag. Genomsnittsresultatet för 
perioden 2016-2018 är 5,7 %. 



   
 

31 

 

Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel och detta har 
skett till 100 %, så målet har uppnåtts. 

Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 % av skatter och bidrag. 
Verksamhetens nettokostnad uppgick under året till 95,32 % av skatter och bidrag 
och därmed har även detta finansiella mål uppnått. 
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6 Verksamheter 

6.1 Kommunstyrelsen 

Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2018 blev 66 %, vilket kan jämföras med 28 % 
2017. Av dessa bedöms: 

 4 uppnås helt 

 2 uppnås delvis 

66 % av indikatorerna uppnåddes 2018 (49 % 2017) och 33 % uppnåddes delvis (37 % 
2017). 

De fyra mål som uppnås helt är "Hela Lekeberg har en väl utbyggd IT-infrastruktur", 
"Lekebergs kommun nyttjar den digitala tekniken för en mer effektiv och förenklad 
administration", "Lekebergs kommun erbjuder en väl sammansatt måltid, tillagad 
från grunden", och "Lekebergs kommun ska minska sin miljöpåverkan". 

De två mål som delvis uppnås är "Lekebergs kommun är en tillgänglig kommun", där 
målet var 72 % och utfallet blev 71 % och "I Lekebergs kommun finns ett bra 
näringslivsklimat och goda förutsättningar för arbete", där fyra av fem indikatorer ej 
är uppnådda. 

2018 i ord 

2018 var ett år präglat av mycket goda resultat för Kommunstyrelsens verksamheter. 
Måluppfyllelsen är hög och ekonomin är, tack vare god budgetdisciplin 
välbalanserad. Lekebergs kommun växer och Kommunstyrelseförvaltningens olika 
verksamheter gör ett mycket gott arbete med att ge medborgare, företag och övriga 
kommunala verksamheter god service. Fiberutbyggnaden går framåt, med gott stöd 
från Kommunstyrelseförvaltningens koordineringsarbete. Digitaliseringen inom både 
Kommunstyrelsens egna verksamheter och verksamheter i andra delar av kommunen 
tar viktiga steg. Arbetslösheten är låg och integrationsarbetet visar mycket gott 
resultat, inte minst i jämförelse med länets och landets jämförelsetal. Kommunens 
miljöarbete stärks och Lekeberg blir miljödiplomerad för första gången. 

Administrativa avdelningen har under året tillsatt en ny funktion och det är 
teamledaren för Information Lekeberg, som också agerar projektledare i arbetet med 
förstudie kring Information Lekeberg. Arkivenheten är också en ny verksamhet som 
är ett samarbete i Sydnärke. Stora steg har tagits kring Lekebergs arkiv och stora 
delar av arkivet har under året digitaliserats och flyttats till bättre lokaler. 
Administrativa avdelningen ansvarade också för valet 2018 och avsatte en 
projektledare på 25 % för att leda arbetet. Ett annat stort projekt som varit under 
året är arbetet kring GDPR. Två projekt har genomförts med tack vare 
utvecklingsmedel, ett gällande digitalisering av arkivhandlingar och ett för att 
automatisera anställningsprocessen i kommunen. Avdelningens kommunikatörer har 
arbetat med att utveckla kommunens närvaro i sociala medier, och under året har 
den kommunövergripande Facebooksidan nått 1 000 gillare. 

Ekonomiavdelningen har under året fått tillskott med 0,5 tjänst och detta 
tillsammans med finansiering från Sydnärkes IT-nämnd gjorde det möjligt att anställa 
ytterligare en förvaltningsekonom. I samband med personalförändringar gjordes 
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även en omorganisering, vilket är ett led i att öka digitaliseringen av 
ekonomiavdelningens arbete och även ett behov från förvaltningarna att kunna ge 
ett mer kvalificerat ekonomstöd. 

Tekniska staben har under året arbetat med flera stora projekt, bl a VA-
verksamhetsområde Vretavägen, detaljplan för ny väg i Lanna, detaljplan Sälven 1:39 
och 1:41, utveckling av Fjugesta södra, pendlarparkeringar och ny 
dricksvattenledning mellan Örebro och Fjugesta. Sydnärkes miljöförvaltning har 
under året hjälpt tekniska staben och varit delaktiga i kommunens miljöarbete, det 
största resultatet av detta är att kommunen lyckats med att bli miljödiplomerad. 
Måltidsenheten har jobbat aktivt med att minska matsvinn samt öka andelen 
ekologiska livsmedel, och gjort detta med goda resultat. Enheten har, liksom även 
lokalvårds- och serviceenheten, deltagit i planeringsarbetet med nya skollokaler. 
Lokalvårdsenheten har bidragit till att skapa god fysisk arbetsmiljö i kommunens 
verksamhetslokaler. Översyn av material och inventering av faktiska kemikalier har 
gjorts, där det funnits möjlighet har kemikalier bytts ut till ett mer miljövänligt 
alternativ. Serviceenheten har bidragit till att flera av kommunens mål kunnat nås. 
Genom arbetet med allmän platsmark och våra grönytor skapas en miljö där det är 
trivsamt och enkelt att leva. Under sommarperioden har extra resurser lagts på att 
upprätthålla standarden vid kommunens badplatser. Både service- och 
lokalvårdsenheten har haft svårigheter att under året tillsätta vikarier. 

Utvecklings- och näringslivsavdelningen har under året fortsatt arbetet med att skapa 
goda förutsättningar för näringslivet och företagande. Arbetet har utgått från en 
strategi att vara så närvarande och lyhörd för företagen som möjligt. Arbetet med 
strategier för tillväxt är i grunden företagen själva som äger, men kommunens 
näringslivsfunktion och tjänstepersoner agerar stöttande, matchande och skapar 
goda förutsättningar för tillväxt på en rad olika sätt. Under 2018 klättrade Lekeberg 
till 14:e plats bland landets 290 kommuner. Under året har Lekebergs kommun även 
fått ett mycket gott resultat på 76 på Nöjd-Kund-Index (NKI). I kommunens service till 
företagen är framförallt bemötande och handläggningstider viktiga, då detta är av 
betydelse för företagens etablering och möjlighet att expandera. Fiberutvecklingen 
har också tagit stora kliv under året. Lekeberg har 3820 hushåll varav 3143 hushåll 
har möjlighet till fiberuppkoppling idag (82 %). 

Personalavdelningen har under 2018 slutfört ett utvecklingsprojekt, där Lekebergs 
kommun samverkar med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftar till att 
förebygga stress och utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. 
Utvärderingen i kommunen visar på ett positivt resultat med minskad sjukfrånvaro. 
Ett IT-baserat system, KIA, för rapportering av tillbuds- och arbetsskaderapportering 
har införts. Löneöversyn och lönekartläggning har genomförts under året. 
Målsättningen att minska sjukfrånvaron i kommunen har uppnåtts. Utfallet för 2018 
blev 7,0 %, jämfört med 2017 då det var 7,9 %. Genom ledning från 
personalavdelningen har kommunens chefer deltagit i samtalsgrupper, s k 
reflekterande team, där syftet har varit att stärka cheferna i det dagliga arbetet. 

Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) har under året arbetat med 151 
individer, vilket är rekordnivåer för verksamheten. Under året har 70 ärenden 
avslutats på AMI och 59 % har gått vidare till arbete eller studier. 59 st ungdomar 
genomförde sin feriepraktik under sommaren. 

När det gäller arbetslöshet i kommunen så är siffran 4,0 % i december 2018. Det är 
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relativt lågt jämfört med länet där det ligger på 7,4 % (hela riket 7,0 %). 

AMI har under året haft ett intensivt arbete med DUA-överenskommelsen 
(Delegation för unga & nyanlända till arbete) skett tillsammans med 
Arbetsförmedlingen (AF). Överenskommelsen är riktad mot att fördjupa samverkan 
med AF men även andra aktörer så som studie- och yrkesvägledare. Samverkan med 
AF kring nyanlända har varit mycket framgångsrikt och under hösten hade Lekeberg, 
enligt AF, ett resultat på 78 % till arbete eller studier, sex månader efter avslutad 
etablering. 

Tre feriepraktikanter har med handledning av folkhälsoteamet genomfört en 
enkätundersökning kring ungas önskemål om fritidsaktiviteter, och utifrån denna 
arrangerat två aktiviteter under höstlovet. En kommunövergripande handlingsplan 
för våld i nära relationer har tagits fram och är på väg upp för beslut. 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat för Kommunstyrelsen är ett överskott om 4 271 tkr. Främsta 
anledningen till överskottet handlar om att stor del av budgeten för icke förbrukade 
utvecklingsmedel, utfall för teknik- och serviceavdelningen, då vidtagna 
besparingsåtgärder resulterat i en större effekt än förväntat samt att det har varit 
svårigheter i flera verksamheter att tillsätta vikarier. Exklusive 
oförutsedda/utvecklingsmedel är överskottet 3 673 tkr. 

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de tillsammans redovisar ett överskott om ca 350 tkr. Färdtjänstverksamheten 
lämnar ett underskott om 150 tkr, vilket främst beror på att fler använder sig av 
färdtjänst men också att resorna blivit dyrare. 

Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett överskott på 2 371 tkr. Huvudorsaken 
till överskottet är försenade investeringsprojekt vilket resulterar i icke förbrukade 
kapitalkostnader, vakanta tjänster samt ökade intäkter i form av statliga bidrag. 

Näringslivs- och utvecklingsenheten redovisar ett underskott med 219 tkr, vilket 
förklaras av en utebliven återbetalning från en fiberleverantör om 490 tkr. Arbete 
pågår med att få in den uteblivna betalningen. 

Personalavdelningen gör ett överskott med 565 tkr. Överskottet handlar främst om 
utbildningar som varit budgeterade för inte har förbrukats i motsvarande mängd och 
att vissa av kostnaderna bokförts under 2017. Även här är det icke förbrukade 
kapitalkostnader som bidrar till överskottet. 

Investeringar 

Kommunstyrelsens budget för investeringar avser till största delen investeringar 
inom teknik- och serviceområdet, resterande investeringar avser reinvesteringar av t 
ex inventarier, fordon och maskiner. Investeringsbudgeten för 2018 uppgick 
25 209 tkr, med ett utfall på 2 335 tkr. 20 000 tkr av de icke förbrukade 
investeringsmedlen avser infrastruktur, för bl a anslutningsväg i Lanna och södra 
Fjugesta. Projektering är påbörjad men ingen byggnation har inletts. 

Framtiden 

En utmaning för kommunen är ibland dess litenhet, vilket också går att se effekter av 
i verksamheternas redovisningar i denna årsredovisning. Litenheten till trots ska 
Kommunstyrelseförvaltningen täcka in en stor bredd av frågor vilket ställer stora krav 
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på medarbetarnas förmågor att hantera en stor bredd av frågor. Samtidigt är 
litenheten en tillgång i närheten mellan kommunen och det övriga samhället. 
Exempel på detta kan märkas bland annat i arbetet med att arbetsmarknad och 
integration samt i relationen kommun-näringsliv. Möjligheterna att under kommande 
år använda denna närhet till ännu fler positiva exempel är goda. 

En annan utmaning som tyvärr inte har några fördelar är den ökande utmaningen 
med kompetensförsörjning för kommunen. Den kommunala organisationen som 
helhet (samtliga förvaltningar) märker av den utveckling som nu pågår i hela landet, 
med att en ökande andel av försök till rekryteringar måste avbrytas utan att en ny 
medarbetare har kunnat rekryteras. Under året har detta inte minst påverkat 
kommunens möjligheter att rekrytera vikarier. Det är tidvis mycket utmanande för de 
medarbetare som inte kan få hjälp av vikarier när en kollega saknas. Även detta 
framgår av redovisningarna från verksamheterna. Men trots detta gör medarbetarna 
ett mycket gott arbete och förvaltningen kan lämna ett fantastiskt resultat till 
Kommunstyrelsen. 

Kvalitetsindikatorer 

Indikator 2018 2017 2016 

Lyckade telefonsamtal till kommunen 46 % 46 % 35 % 

Svarsfrekvens via mejl 80 % 80 % 70 % 

Andel miljöbilar 33 % 33 % 34 % 

Svenskt näringsliv - Ranking av företagsklimat plats 14 plats 26 plats 39 

Tillgång till bredband via fiber 55 % 55 % 49,4 % 

Hemsidans betyg (SKL:s undersökning) 71 % 71 % 66 % 

Volymindikatorer 

Indikator 2018 2017 2016 

Antal registrerade företag 968 996 957 

– varav aktiebolag 278 256 239 

Företag med mer än en anställd 227 262 250 

Arbetslöshet (16-64 år)[1] 4,0 % 4,0 % 4,2 % 

– Ungdomsarbetslöshet (18-24 år) 7,5 % 7,7 % 10,2 % 

Inskrivna på AMI 151 100 80 

Feriepraktikanter 59 64 74 

Andelen ekologiska livsmedel 37,0 % 32,7 % 29,9 % 

Antal enskilda avlopp 1 964 2 154 2 154 

Antal avfallsabonnenter 3 570 3 487 3 347 

Antal utbetalda vägbidrag 46 50 45 

Antal sålda tomter 1 3 3 

Antal intresserade i tomtkö 48 35 14 
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Ekonomiskt resultat 

Kommunstyrelsen Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Verksamhetens intäkter 32 711 tkr 28 979 tkr 

Verksamhetens kostnader 116 826 tkr 103 899 tkr 

Nettokostnad 84 115 tkr 74 920 tkr 

Budgetram 88 386 tkr 80 259 tkr 

Årets resultat 4 271 tkr 5 339 tkr 

Nettoinvesteringar 2 335 tkr 2 416 tkr 

Antal årsarbetare 80 årsarb. 71 årsarb. 

  

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Kommunledningen 850 tkr 2 478 tkr 

Administrativa avdelningen 312 tkr 1 218 tkr 

Ekonomiavdelningen 392 tkr 10 tkr 

Personalavdelningen 565 tkr 130 tkr 

Teknik- och serviceavdelningen 2 371 tkr 1 437 tkr 

Näringslivs- och utvecklingsavdelningen -219 tkr 66 tkr 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 4 271 tkr 5 339 tkr 

Resultat KS exkl oförutsett 3 673 tkr 3 099 tkr 

6.2 Kultur- och bildningsnämnden 

Måluppfyllelse 

Kultur- och bildningsnämnden beslutade om 4 mål för sina verksamheter 2018. 

Av dessa bedöms: 

 4 delvis uppnådda 

Nämndmålet "Medborgare ska kunna ta del av ett levande, kvalitativt och varierat 
kultur- och fritidsutbud samt ges förutsättningar att själva ägna sig åt skapande 
verksamhet" nåddes inte då biblioteket var helt stängt under fem veckor och 
öppettiderna var förkortade under hösten pga ombyggnationen. Detta bidrog till att 
färre utlåningar gjordes. Dessutom flyttades inte besöksräknaren under 
ombyggnationen. Det gjorde att inga biblioteksbesök registrerades under hösten och 
målet uppnåddes inte. 

Nämndmålet "Barnen och eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin förskole- 
respektive skolverksamhet" var nära att uppnås helt. 

Nämndmålet "Barnen och eleverna är en del av god och utvecklande lärmiljö" var 
nära att uppnås helt. 

Måluppfyllelsen för kunskapsresultaten i årskurs 9 uppnås delvis. 
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2018 i ord 

I början av år 2018 saknades förvaltningschef, två rektorer och en förskolechef. Detta 
innebar ett utökat ansvar för alla kvarvarande i ledningsgruppen, arbete med 
rekrytering samt introduktion av nya chefer. Som en följd av detta minskade 
förskolechefernas närvaro i verksamheten och även pedagoger fick ta ett utökat 
ansvar samtidigt som barnantalet ökade. 

Till Hidinge/Lanna har det varit en fortsatt inflyttning av familjer, vilket medfört fler 
barn till förskolorna i området. Efter en kort paus har man återigen öppnat en del av 
Äppelblomman. 

I Fjugesta har Äventyret valt att organisera sig i fyra avdelningar, i övrigt inga större 
förändringar på förskolorna. Under hösten startade ett arbete med att flytta den 
pedagogiska omsorgen från de egna hemmen till att vara i en gemensam lokal. 

Gemensamt för alla förskolor är fokus på att stärka pedagogernas professionalitet 
och yrkesroll, fortsatt satsning på kompetensutveckling, likvärdighet och samarbete. 
Detta sker genom kollegialt lärande i nätverk, TAKK-utbildning och att arbetslagen får 
kontinuerlig handledning av specialpedagoger och kuratorer. Implementering av 
förskolans nya läroplan, som träder i kraft 1 juli 2019, har påbörjats. 

Hidinge skola växer i takt med byggandet av nya bostadsområden i Hidinge/Lanna. 
Under vårterminen 2018 var skolan utan ordinarie rektor. En tillförordnad rektor och 
en tillfälligt sammansatt ledningsgrupp ledde skolan. En ny rektor anställdes i juni. 

Beträffande Tulpanen så är den rent fysiska trångboddheten är en källa till konflikter 
och svåra undervisningssituationer. Skolans planlösning med många olika byggnader 
med i sig små lokaler genererar en svårplanerad organisation som kräver många 
pedagoger i fritidsverksamheten. Under läsåret 17/18 fick man en större skolgård 
vilket är positivt men samtidigt en utmaning då vuxna behöver finnas över hela 
skolområdet för att skapa trygg miljö för eleverna. 

Lekebergsskolan 4-6 växer i antal elever och blir snart en organisation med tre 
paralleller. Nuvarande årskurs 6 består av två klasser och kommer ersättas av tre 
klasser i årskurs 4 till nästa läsår. Skolan finns i lokaler som är slitna och pedagogiskt 
utmanande och som inte heller är anpassade efter för dagens pedagogik. 
Projekteringsarbete pågår för en större ombyggnad av skolan. 

Eleverna i grundsärskolan läser enligt grundsärskolas kursplan och träningsskolans 
ämnesområden. Vissa av eleverna läser även delar av grundskolans kursplan för att 
de i vissa delar befinner sig på den kunskapsnivån. 

Nuvarande rektor för Lekeberg 7-9 tillträdde den 1 juni 2018 efter att ha varit 
tillförordnad som rektor sedan april månad. Under försommaren slutade ett antal 
lärare samt specialpedagogen. Man har lyckats fylla lärarvakanserna men till viss del 
med obehöriga lärare. I mitten av juni förstärktes skolledningen med en biträdande 
rektor vars huvudsakliga ansvarsområden är elevhälsan, nyanlända elever och 
gymnasieverksamheten. Elevhälsoarbetet har inriktats mot att arbeta mer i 
arbetslagen för att fånga upp elevernas behov i ett tidigare skede. 7-9 kommer att ha 
en kurator på 100 % från och med januari 2019. Och förhoppningsvis rekryteras en 
specialpedagog under våren, vilket ytterligare kommer stärka elevhälsoarbetet. 

Det har bedrivits lovskola under verksamhetsårets samtliga lov. Deltagandet har 
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varierat men lovskolan har fyllt en viktig funktion för många elever, exempelvis lärde 
sig flera elever att simma under sommarskolan. 

Under kalenderåret 2018 har 36 ungdomar varit registrerade under kommunens 
aktivitetsansvar KAA. Många av dessa ungdomar har varit inskrivna på olika 
introduktionsprogram. Från och med den 1 juli 2018 omfattas inte längre ungdomar 
som läser på ett Introduktionsprogram av KAA. 

Språkintroduktionsprogrammet SPRI startades under vårterminen 2016 i samband 
med den stora flyktinginvandringen till Sverige och Lekebergs kommun. Från och 
med höstterminen 2017 erbjuds arabiska och dari vilket gör att majoriteten av 
eleverna kan få modersmålsundervisning och studiehandledning på sitt modersmål. 
Under 2018 nådde de elever som läst modersmål dessutom slutbetyg i ämnet. 
Elevantalet har varierat under året beroende på att asylsökande elever har flyttat 
från kommunen när de fyllt 18 år eller fått avslag på sin asylansökan. 

Vuxenutbildningen som bedrivs i egen regi i kommunen är Svenska För Invandrare 
(SFI). När det gäller utbildningar av annat slag inom vuxenutbildningen köper 
kommunen platser av andra kommuner eller andra externa aktörer. De flesta 
eleverna som läser på Komvux bedriver distansstudier via NTI och de som läser på 
heltid gör det företrädesvis på Komvux i Örebro. 

SFI har under hela året varit fullbelagt på papperet. Dock har ett flertal elever fått 
arbete eller utökad praktik periodvis, vilket har gjort att klassrummen blir tommare 
vissa veckor och genomströmningen till viss del bromsas in. 

Vi har ett tätt samarbete mellan vuxenutbildningen, AMI och Arbetsförmedlingen 
vilket gör att vi kan effektivisera verksamheten. Eleverna kommer snabbare ut i 
studier alternativt i arbete. Lekebergs kommun ligger i topp i länet när det gäller 
antalet nyanlända till utbildningen eller arbete. 

Kultur- och fritidschefen avslutade sin anställning i mars vilket bidragit till att 
avdelningen inte haft full personalstyrka samt saknat en ordinarie chef större delen 
av året. I väntan på ny chef fick fritidsutvecklaren gå in som tillförordnad med stöd av 
kulturutvecklaren och 1:e bibliotekarien. Från september gick den nya 
förvaltningschefen in som tillförordnad Kultur- och fritidschef. Rekrytering av ny chef 
är slutförd och hon startar sin anställning 1 februari 2019. 

Detta har inneburit att avdelningen har förvaltat det arbete som redan varit igång 
och att inget utvecklingsarbete har skett under 2018. 

I början av 2018 påbörjades ombyggnationen av Lekebergs bibliotek. Biblioteket har 
byggts om, byggts ut och utökats med en utställningshall. Det är en positiv utveckling 
för kommunen och dess medborgare. 

Ekonomiskt resultat 

Resultatet för Kultur- och bildningsnämnden 2018 uppgår till - 1 429 tkr. 
Underskottet beror till största delen på högre kostnader för skolskjutsar samt köp av 
gymnasieplatser vilka har blivit dyrare än budgeterat. 

Den gemensam verksamhet genererar ett överskott om 3 495 tkr. Här ligger 
kostnader för den gemensamma administrationen samt nämnden. Överskottet 
består till största delen av tilläggsanslaget om 2 mnkr som delvis ska täcka den del 
kostnaden för skolskjutsarna som överstiger budget. En bidragande orsak till 
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överskottet är också en lägre lönekostnad än budgeterat på grund av vakant 
chefstjänst under del av året. 

Förskolan visar på ett underskott om 804 tkr. Underskottet kan delvis förklaras av 
ökade lönekostnader för kökstjänster, då man budgeterat för lönebidragsanställda. 
En annan orsak till underskottet är kostnaden för den interkommunala ersättningen 
som överstigit vad som budgeterats. 

Grundskolan har ett underskott mot budget om 1 076 tkr och skolskjutsarna 
resulterar i ett underskott om 3 599 tkr. Trots underskottet för grundskolan totalt så 
visar vissa skolenheter på överskott. Vad avser Mullhyttans skola är det främst inom 
fritids det råder ett överskott pga att man använt befintlig personal från fritids till 
stöd för elever. 

Förklaringen till överskottet inom den samlade elevhälsan är att det saknats personal 
på lediga tjänster. Under större delen av vårterminen saknades skolsköterska/or. Det 
fick till följd att skolläkaren inte blev anlitad i samma utsträckning som tidigare, 
därför mindre kostnad både vad gäller ordinarie bemanning och köp av tjänst. Även 
psykologkostnaden påverkades av denna minskade bemanning. Hidinge skola fick ett 
underskott mot budget på ca -1 400 tkr. Under våren ökade elevantalet markant och 
skolan var tvungen att anställa ytterligare pedagoger pga att en klass stod utan 
klasslärare och det var fler elever med behov av särskilt stöd som inte fick det stöd 
som de hade rätt till. Tulpanen hade under 2018 ett tillfälligt extra tillskott till tjänster 
utifrån svårigheter i organisationslösningar och lokaler, inte minst för fritids. 

Den interkommunala ersättningen för gymnasieelever har överstigit vad som 
budgeterats för år 2018. Även språkintroduktionen har gått med underskott om 
närmare 200 tkr. 

Kultur- och fritidsverksamheten redovisar ett överskott om 554 tkr för år 2018. 
Överskottet beror till viss del på verksamheter som inte genomförts i den 
utsträckning som man budgeterat för. Bland annat har Naturskolan helt pausats 
under 2018, samarbetet med KomTek i Örebro har inte belastat budgeten på helår 
och det blev lägre kapitalkostnader än vad som planerats då investeringen såsom 
spontanidrottsplats ej har gjorts under året. 

Investeringar (Förvaltningsgemensamt)  

Nämndens budget för reinvesteringar som avser utbyte av gamla inventarier men 
även anförskaffning av nya har inte hunnit förbrukas fullt ut under året. Ej förbrukad 
budget flyttas med till nästkommande år. 

Framtid 

Lekebergs kommun har en växande befolkning med en ökning av förskolebarn och 
elever de kommande åren. Utmaningarna för nämnden blir att anpassa lokaler efter 
ökningen av barn och elever. Ytterligare utmaningar för framtiden är också 
rekrytering av behöriga lärare. Ett pågående projekt för nämnden är effektivisering 
av skolskjutsarna för att om möjligt minska kostnaderna. 

Kultur- och bildningsförvaltningen har gått in i ett samarbeta med Skolverket kring 
stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända barn och elever. Målet med insatsen är 
att utveckla mottagande och undervisning till våra nyanlända barn och elever så att 
de ges bästa möjliga förutsättningar att nå skolans mål. 



   
 

40 

 

För att öka servicen till medborgarna utreds möjligheten till MER-öppet på 
biblioteket. 

Kvalitetsindikatorer 

Indikator 2018 2017 2016 

And. i åk. 6 som klarat kraven på 
nationella proven 

91,2 % 95 % 89 % 

And. i åk. 9 med minst godkänt i 
alla ämnen 

75,5 % 63,2 % 82 % 

Andelen personal i förskolan med 
högskoleutbildn. 

50 % 53 % 45 % 

Meritvärdet 215,0 201,6 211,5 

Andelen behöriga till nationellt 
gymnasieprogram 

84 % 92,2 % 86 % 

  

Volymindikatorer 

  
År 2018 
Lekeberg 

År 2018 ej 
Lekebergs 
kommun 

År 2017 
Lekeberg 

År 2017 ej 
Lekebergs 
kommun 

Förskola 476 barn 22 barn 440 barn 37 barn 

Familjedaghem 17 barn 0 barn 16 barn 2 barn 

Vårdnadsbidrag 0 barn 0 barn 0 barn 0 barn 

Förskoleklass 99 elever 3 elever 128 elever 3 elever 

Grundskola 1-6 690 elever 35 elever 630 elever 31 elever 

Grundskola 7-9 241 elever 23 elever 256 elever 23 elever 

Grundsärskola 8 elever 3 elever 6 elever 3 elever 

Gymnasiesärskola 0 elever 4 elever 0 elever 4 elever 

Gymnasieskola 22 elever 251 elever 9 elever 200 elever 

SUMMA 1 553 elev/barn 341 elev/barn 1 485 elev/barn 303 elev/barn 

  

Kultur och fritid År 2018 År 2017 

Antal kursplatser Kulturskolan 86 83 

Antal elever simskola 111 129 

Mediebestånd bibliotek 25 534 26 813 

Antal utlån media 32 042 40 372 

Antal utlån/invånare 3,9 5,2 

  



   
 

41 

 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Verksamhetens intäkter 27 476 tkr 28 614 tkr 

Verksamhetens kostnader 232 044 tkr 225 944 tkr 

Nettokostnad 204 568 tkr 197 330 tkr 

Budgetram 203 138 tkr 195 144 tkr 

Årets resultat -1 429 tkr -2 185 tkr 

Nettoinvesteringar 1 013 tkr 2 206 tkr 

 

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Gemensam verksamhet 3 495 tkr -5595 tkr 

Förskolan -804 tkr 3 127 tkr 

Grundskolan -1 076 tkr 320 tkr 

Gymnasieskolan -3 994 tkr -527 tkr 

Vuxenutbildning 396 tkr 224 tkr 

Kultur- och fritidsverksamheten 554 tkr 267 tkr 

SUMMA -1429 tkr -2 186 tkr 

6.3 Socialnämnden 

Måluppfyllelse 

Socialnämnden beslöt om 2 mål för sina verksamheter 2018. 

Av dessa bedöms: 

 1 delvis uppnått 

 1 ej uppnått 

Målet "Hemtjänsttagaren och hyresgästen upplever en god och trygg omsorg" 
uppnås delvis detta då bedömningen av måluppfyllelse görs enligt principen att 
samtliga indikatorer ska vara uppnådda för att nämndmålet ska anses uppnått och 
dessvärre har detta inte gjorts fullt ut. 

Det ej uppfyllda nämndmålet gällande serviceutbudet inom LSS har sin grund i de ej 
genomförda delaktighetsslingorna och egna enkäterna vilket medfört att två av tre 
indikatorer varit tvungna att rödmarkeras eftersom det inte funnits något resultat att 
presentera. Dock är det så att indikatorn "Andel av maxpoäng avseende 
kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende" visar resultatet en andel på 96 % 
vilket är långt över målet och i topp i riket. 

Av Fullmäktiges nio riktade indikatorer uppfylls sju av dessa. 

Nämnden redovisar ett mindre underskott för året och uppfyller därmed inte 
fullmäktiges indikator "Nämnderna och styrelsen håller sin budgetram". Nämnden 
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lyckades dock genom olika åtgärder att till stora delar minska ett prognostiserat 
underskott på 3 miljoner vid delårsbokslutet. 

Positivt är att indikatorerna för miljödiplomering är uppfyllt, sjukfrånvaron har 
minskat samt att indikatorn för andelen brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst eller särskilt boende är uppfyllt. 

2018 i ord 

2018 har på många sätt varit ett väldigt utmanande men produktivt år för 
socialförvaltningen, förvaltningens ledningsgrupp har inte varit fulltalig under någon 
period 2018. Från mars månad har förvaltningen haft en tillförordnad socialchef på 
50 %. Tjänsten som enhetschef för HSL och nattenheten var vakant fram till oktober 
2018. När den tillsattes hade den sammantaget varit vakant i över ett års tid. 
Enhetscheferna för Linden och hemtjänsten lämnade in varsin uppsägning i slutet av 
2018 och rekryteringen för deras ersättare blev klar i november. Rekryteringen av ny 
socialchef blev färdig i slutet av 2018. Detta har medfört att vissa utvecklingsprojekt 
stannat av under året, däribland organisationsöversynen och ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete. 

Mycket har ändå gjorts trots avsaknad av en fullständig ledningsorganisation. 
Förvaltningen har tagit fram en vård- och omsorgsplan som innehåller flera strategier 
för socialnämnden att arbeta efter. Planen understryker behovet av att, i ett tidigt 
skede, påbörja arbetet med att utreda nya boendeplatser för våra äldre. Projektet 
"Sätt ljus på natten" på de särskilda boendena har i viss utsträckning pågått under 
året, men det behöver göras ett omtag under 2019. Arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för kompetensförsörjning har påbörjats och ska slutföras under början 
av 2019. Förvaltningen påbörjade en översyn av IFO i slutet på året på uppdrag av 
nämnden. Slutrapporten ska redovisas i mars 2019. Inom ramen för översynen ingår 
bl.a. att se över vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att effektivisera enheten. 
Förvaltningen har sett stora effekter på bl.a. mer rättssäkra bedömningar sedan 
framtagningen av riktlinjer för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag gjordes i 
maj 2018 och en översyn av IFO:s samtliga riktlinjer tros vara en viktig och 
framgångsrik del i arbetet framåt. Samverkan med Kultur- och bildningsförvaltningen 
har ökat och ett utkast till en gemensam samverkansplan har tagits fram. Därutöver 
har arbetet med upprättandet av en familjecentral intensifierats. 

Under året har en ökad vårdtyngd, fler med större omvårdnadsbehov märkts av i 
såväl hemtjänsten som på de särskilda boendena. Det har varit kö till särskilt boende 
som haft en hög beläggning under året. Precis som under 2017 så har tillgången till 
SÄBO-platser varit en utmaning. Förvaltningen har dock helt undvikit 
betalningsansvar till Regionen enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. Även lägenheter med särskild service på Kastanjen är fullbelagt 
och det finns ingen lägenhet ledig. Gruppbostaden har en ledig lägenhet. Antal 
kontaktpersonsärenden inom LSS och SOL fortsätter att öka. Den ökade 
arbetsmängden inom biståndshandläggningen, har resulterat i att biståndsbeslut inte 
har hunnit följas upp i tid. Efter en lång tids arbete med detta och nya arbetssätt har 
en förbättring skett i slutet på året. Utbetalning av ekonomiskt bistånd har stadigt 
sjunkit under året. Riktlinjerna har setts över och handläggningen har stramats upp. 
Arbetslinjen eftersträvas och samverkan med AMI har fortsatt att utvecklas under 
året. Antalet kuratorer har utökats från tre till fyra kuratorer. Kommunala 
projektmedel tilldelades enheten för att jobba förebyggande och uppsökande med 
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ungdomar, Lekebergs kommuns förebyggande arbete (LEFA). Projektet startades upp 
i början av hösten och är under utveckling. 

Förvaltningens fortsatta arbete med digitalisering och välfärdsteknik har fortlöpt på 
olika fronter under året. Arbetet har underlättats genom stimulansmedel från staten 
och dessa medel har använts för att utveckla larmen på demensboendet Oxelgården. 
Förvaltningen har också tagit del av kommunala utvecklingsmedel för att utöka det 
trådlösa nätverket på de enheter som saknat WIFI, vilket är en förutsättning till att 
övrig teknik ska kunna användas och utvecklas. Under året har projektet med att 
digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd slutförts tillsammans med 
Sydnärkes IT-förvaltning och kommunen har därmed fått sin första riktiga e-tjänst. 
Nästa steg i utvecklingen startas under våren 2019 att ytterligare kvalitetssäkra 
processen för att frigöra tid för handläggare och därmed korta ner ansökningstiderna 
samt förenkla för klienterna. I oktober fick enheten in sin första digitala ansökan. 
Utvecklingsarbete inom LSS fortgår också med välfärdsteknologi som hjälp genom 
olika tekniska lösningar med appar, informationstavlor, larmfunktioner. En del av 
välfärdsteknologin syftar till att öka självständigheten hos den enskilde, medan andra 
syftar till att personalens kompetens ska höjas. 

Ekonomiskt resultat 

Socialnämndens resultat för 2018 uppgår till -120 tkr. Underskott finns inom 
assistansersättning vuxna samt LSS barn och övriga insatser för barn inom 
socialtjänsten. Överskott inom äldreomsorg, socialpsykiatri, gemensam 
ledningsorganisation täcker upp nämnda underskott samt en planeringsreserv 
motsvarande ca 800 tkr. 

För den gemensamma verksamheten beror överskottet på flera vakanser på 
chefssidan under året. Nya riktlinjer för bostadsanpassning antogs under året och för 
året redovisas ett mindre överskott. Samt att planeringsreserv för oförutsedda 
händelser på 800 tkr bidrar också till överskottet. 

Större avvikelser från budgeten inom LSS under 2018 avser gruppbostaden som har 
en högre kostnad för extern placering på grund av retroaktiv fakturering från 2017. 
En utökning nattetid i början på året ger ett underskott i personalkostnader genom 
mer OB/jour-ersättning, delvis täcks detta upp av att hyresintäkterna är lägre 
budgeterat än vad som kommer in. Assistansersättningen har ett nytillkommet 
ärende som betalats retroaktivt från 2015 på ca 900 tkr som drar över budget 
eftersom det inte är budgeterat. 

Socialpsykiatrin har överskott på personalkostnader och på lönebidrag. Överskott 
inom äldreomsorg, både hemtjänst och särskilt boende. Antalet utförda 
hemtjänsttimmar har minskat under året och därmed också personalbehovet som 
resulterat i lägre personalkostnader. Särskilt boende har i och med den höga 
beläggningen under året ett överskott på intäktssidan. Nattenheten har dock ett 
mindre underskott medan sjuksköterskor har överskott med anledning av ej tillsatta 
vakanser. 

Individ- och familjeomsorgens underskott beror på att kostnaderna för placeringar 
och öppenvård för barn och unga överstiger budgeten. Både inom LSS och SOL. 
Budgeten för vuxna har däremot ett överskott för året och försörjningsstödet med 
260 tkr.  
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Investeringar 

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 3 213 tkr, 518 tkr av dessa har 
förbrukats och därmed återstår 2 695 tkr. Efter delårsbokslutet fattades ett beslut i 
förvaltningens ledningsgrupp att frysa budgeten för reinvesteringar som en del i att 
minska ett prognostiserat underskott för nämnden. Ej förbrukade investeringsmedel 
flyttas med till nästkommande års investeringsbudget. 

Framtiden 

I Vård- och omsorgsplanen 2019-2030 beskrivs de ökade behoven av platser på våra 
särskilda boenden för äldre. Redan 2020 behöver vi 2 platser och år 2025 handlar det 
om 11 platser, detta till följd av en fortsatt positiv inflyttning till Lekeberg och att 
andelen personer i åldrarna 80-89 kommer att fortsätta öka. Personer i åldrarna 90-
94 förväntas ligga på en jämn nivå. Vi vill fortsätta att arbeta för att bibehålla den 
höga nöjdheten som våra brukare ger oss. Vi behöver fortsätta att utveckla den 
digitala tekniken för att förbättra vården, ge brukare fler alternativ och underlätta för 
vårdpersonal. Brukarna behöver också bli mer delaktiga i vilken hjälp de behöver, när 
och hur den ska utföras, Individens Behov I Centrum, IBIC. Även det hälsofrämjande 
arbetet behöver utvecklas. Utmaningar som vi börjat att jobba med är 
personalförsörjningen, då det inom en femårsperiod kommer att vara stora 
pensionsavgångar. 

Kvalitetsindikatorer 

Indikator 2018 2017 2016 

Olika hemtjänstpersonal under 14 
dagar 

17 17 15 

Väntetid från ansökan till erbjudet 
inflyttningsdatum - SÄBO 

30 52 60 

Antalet dagar från kontakt till 
beslut - försörjningsstöd 

11 21 17 

Brukarnöjdhet - hemtjänsten 95 % 95 % 95 % 

Volymindikatorer 

Indikator 2018 2017 2016 

Antal invånare över 65 år 1810 1774 1734 

Åldersintervallet 65-79 år 1336 1326 1302 

Åldersintervallet 80 år + 474 448 432 

Antal inom daglig verksamhet LSS 38 33 31 

Antal vuxna och barn i boende LSS 23 23 24 

Antal hushåll med försörjningsstöd 135 131 117 

Utbetalt försörjningsstöd 4 160 tkr 4 464 tkr 4 342 tkr 

Genomsnittsutbetalningen av 
försörjningsstöd per hushåll/år 

30 815 kr 34 076 kr 37 111 kr 

Antal bostadsanpassningsärenden 61 71 80 
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Indikator 2018 2017 2016 

Kostnad för bostadsanpassning 530 tkr 1 584 tkr 2 896 tkr 

  

Inkomna anmälningar År 2018 År 2017 

Från polisen 20 st 7 st 

Från förskola/skola 25 st 3 st 

Övriga 65 st 25 st 

SUMMA 110 st 35 st 

  

Inkomna anmälningar År 2018 År 2017 

0-12 år 48 st 24 st 

13-17 år 62 st 11 st 

18-21 år 0 st 0 st 

Summa 110 st 35 st 

  

Ekonomiskt resultat    

Socialnämnden Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Verksamhetens intäkter 49 558 tkr 68 444 tkr 

Verksamhetens kostnader 205 596 tkr 218 205 tkr 

Nettokostnad 156 038 tkr 149 761 tkr 

Budgetram 155 919 tkr 149 803 tkr 

Årets resultat -120 tkr 42 tkr 

Nettoinvesteringar 518 tkr 632 tkr 

  

Årets resultat fördelat på verksamhet Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Gemensamt 1 660 tkr -560 tkr 

LSS vuxna -962 tkr -494 tkr 

Socialpsykiatri 491 tkr 446 tkr 

Hemtjänst 180 tkr 362 tkr 

HSL och nattenhet 119 tkr -103 tkr 

Särskilt boende 242 tkr 1 945 tkr 

Ifo -1 850 tkr -1 554 tkr 

SUMMA -120 tkr 42 tkr 



   
 

46 

 

7 Gemensamma nämnder 

7.1 Sydnärkes IT-Nämnd 

Den gemensamma IT nämnden ingår i Lekebergs nämndorganisation. I nämnden 
ingår Askersunds-, Hallsbergs-, Laxå och Lekebergs kommuner. Målet med att skapa 
en gemensam IT-nämnd är att ge god service och IT-drift av hög kvalitet. Vidare ska 
kostnadseffektivitet eftersträvas genom stordriftsfördelar och gemensamma 
investeringar, gemensamma avtal, inköp och samverkan och gemensam drift av 
verksamhetssystem över kommungränserna. Den gemensamma nämnden ansvarar 
för: 

 Drift och förvaltning av kommunernas system- och nätverksmiljö; 
kommunerna är överens om att etablera ett kommunsammanbindande nät. 

 Support till medarbetare avseende hantering av klientenheter (t.ex. pc och 
läsplattor), 

 Hantering av centrala behörigheter. 

 IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete (t.ex. upphandlingsstöd 
och utvecklingsarbete) hos de samverkande kommunerna. 

 Nämnden biträder de samverkande kommunerna i framtida 
verksamhetssatsningar som på olika sätt är IT-relaterade inom nationell och 
regional utveckling. 

2018 i ord 

Sydnärkes IT-nämnd uppnådde 11 av nämndmålen och 5 mål uppnåddes delvis samt 
ett mål uppnåddes inte alls under 2017. Uppföljningen av målen baseras på 
indikatorerna som verksamheten har gjort på helår. Detta gör att nämndmålen totalt 
sett uppnås delvis. 

Sydnärkes IT-förvaltning har under 2018 genomfört flera omfattande och stora 
projekt; 

 Utrullning av Windows 10 och övergång till en gemensam klientplattform 
genomfört i Hallsberg och Askersund (exkl BoU). 

 Konsolidering av datacenter - fyra kommuners olika miljöer till en gemensam. 

 Utbyggnad av Wi-Fi i Hallsberg 

 Pilotprojektinförande av enhetlig digitaliseringsplattform, där e-tjänster inom 
Socialtjänsten samt onboardingprocessen av ny personal är först ut. 

 Utbyggnad av välfärdsteknik för socialförvaltningarna i samtliga kommuner 

Vidare har förvaltningen under året förstärkt Servicedesk och fokuserat på rutiner 
och processer vilket i samband med övergången till Windows 10 minskat 
ärendevolymen från 500 till dryga 100 pågående ärenden och därmed ökat 
tillgängligheten gentemot våra kunder. 

Förvaltningen har ytterligare förbättrat serverdriftarbetet vad gäller rutiner och 
processer för backup, driftstörningar och externa accesser till olika 
verksamhetssystem. 

Förvaltningen har en modell för systemförvaltning som är delvis införd, under 
perioden har en erfaren Förvaltningsledare IT rekryterats vilket ökar fokus på att 
etablera modellen för samtliga kommuners mest vitala verksamhetssystem. 
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I början av hösten genomfördes en omfattande analys av datakapacitet och 
infrastruktur vilket har lett till ett tydliggörande av ett omfattande renoverings- och 
upprustningsbehov av nätverken i kommunerna, något som samlas under 
projektnamnet "Sydnet 2.0" för beslut och genomförande under de kommande åren. 

Under året har några avbrott i verksamhetssystemen orsakade av störningar i dels 
Telias nät, en felkopplad nätverkskabel samt en viss instabilitet i serverstrukturen, 
vilket föranlett arbete med att minska risken för liknande händelser igen. 

I oktober upptäcktes en allvarlig incident inom vård och omsorg där det 
konstaterades ha funnit en risk för obehörig access till känslig information vilket 
föranledde anmälningar till såväl IVO som Datainspektionen. Den bakomliggande 
orsaken till incidenten åtgärdades direkt. 

En interkontroll av verksamheten har utförts vad gäller bland annat, att inköp görs 
enligt ramavtal, att säkerhetskopiering fungerar och att förvaltningen har kontroll på 
antalet datorer. Där visade uppföljningen att förvaltningen väl följer rutiner och att 
en utökad kontroll av antalet datorer följer succesivt med införandet av nya 
plattformen för samtliga medlemskommuner. 

Genomförd medarbetarmätning visar klart förbättrade värden vad gäller ledarskap 
och en svag ökning vad gäller HME-frågorna. Sjukfrånvaron inom förvaltningen har 
minskat med 50 %, från dryga 7 % till 3,5 %. 

Ekonomiskt resultat 

Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd är ett underskott med 258 539 kr. Nämnden 
budgeteras och redovisas som en enhet, där eventuellt över- eller underskott 
fördelas mellan medlemskommunerna. Fördelningen av underskottet blir enligt 
följande och regleras på första fakturan 2019: Askersund 72 335 kr, Hallsberg 
100 554 kr, Laxå 36 659 kr, Lekeberg 48 991 kr 

Personalkostnaderna lämnar ett överskott om 2 038 tkr på grund av vakanser. 
Poängteras bör att tjänsteköp gjorts för att både täcka upp vakanser, men också för 
att komma ikapp och utföra vissa specifika uppdrag vilket medfört ett underskott 
med 1 662 tkr. 

Utrustning, datakommunikation och databehandling gör ett underskott med 
1 318 tkr då revision gällande Microsoftlicenser inneburit en ökad kostnad. Detta var 
något som påbörjades 2017 men ej fullföljdes. Redundans har även byggts upp 
mellan datacenter 1 och 2. 

Utav den totala investeringsbudgeten (7 800 tkr) så förbrukades 10 598 tkr under 
2018.  En ny IT-plattform har dragit över med 2 948 tkr (nämndbeslut).  Askersund 
har dragit över med 263 tkr då ombokning av storköp datorer gjorts i december (378 
tkr). 

Framtiden 

Under vintern har en målbild / IT-strategi för IT-förvaltningen tagits fram som 
kommer att förankras hos medlemskommunerna under första kvartalet 2019. 

Under 2019 kommer projektet vad gäller Windows 10 och gemensam klientplattform 
att fortsätta med BoU i Askersund, Lekeberg och Laxå kommun, ett arbete som 
beräknas vara genomfört till sommaren. Vidare kommer, efter beslut i nämnden, 
Sydnet 2,0, den omfattande renoveringen av nätverksstrukturen, behöva 
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genomförandeplaneras och genomföras under den kommande 24-
månadersperioden. 

Förvaltningen har redan även påbörjat dialog med övriga kommuner om den 
införande av den gemensamma digitaliseringsplattformen. Vi planerar att etablera 
återkommande mötesforum med förvaltningarna i medlemskommunerna runt detta, 
förankringen av målbild/ IT-strategin och övriga digitaliserings och utvecklingsfrågor. 

Vidare kommer vi fokusera på att effektivisera våra hårdvaruflöden, ständiga 
förbättringar inom Servicedesk och etablera en strukturerad systemförvaltning på 
bred front. 

7.2 Sydnärkes miljönämnd 

Miljönämnden ansvarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och 
livsmedelslagen och dessutom tillsyn enligt tobakslagen. Tillsynen enligt miljöbalken 
omfattar miljöfarlig verksamhet såsom industrier, avloppsreningsverk, enskilda 
avlopp, lantbruk, täkter och vindkraftverk. Den omfattar även hälsoskydd, 
vattenskyddsområden och naturvård mm. 

Sydnärkes miljönämnd har fastställt en verksamhetsplan, både avseende miljötillsyn 
och kontroll av livsmedel, för perioden 2017-2020. En omfattande registervård sker 
då befintligt register innehåller historiken från tre olika kommuner, där arbetssättet 
inte varit enhetligt. Planen är att uppgradera system och för att kunna göra detta, så 
måste alla brister rättas till. 

De mål som togs fram i verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2018 lyckades vi inte 
klara fullt ut, men i stort följdes planen. 

2018 i ord  

Livsmedelskontrollerna utfördes inte enligt plan. Orsaken var främst att en av 
livsmedelshandläggarna hanterade registervården inom hälsoskyddet, men också 
brister i förvaltningens systemstöd. 

Miljötillsynen följde den av nämnden beslutade tillsynsplanen med planerad årlig 
tillsyn på tillståndspliktiga B-objekt inklusive granskning av miljörapporter på 95 % 
och vartannat år för anmälningspliktiga C-objekt på 128 %. Den planerade tillsynen 
har utförts på ett sådant sätt att målen i miljöbalken uppnåtts. Under året har det 
varit extra fokus på skjutbanor, lantbruk, motorbanor och småbåtshamnar. 

Inom hälsoskyddet har det varit ett extra fokus på förskolor, skolor och tillfälliga 
boenden. Målet med tillsynen uppnåddes med tanke på att det var ett mindre antal 
objekt än vad som var uppskattat. 

Inventeringen av enskilda avlopp fortsätter och målet med 200 inventerade avlopp 
uppnåddes med råge och slutade på 218 inventerade avlopp. Uppföljning av äldre 
och tidigare inventerade avlopp nåddes till 93 % (259 st). Utöver detta gjordes en 
uppföljning på tidigare inventerade avlopp där ansökan inte inkommit. Målet var 170 
avlopp och måluppfyllelsen blev 226 st. Att extra fokus lades på uppföljningen 
berodde till stor del på skärpningen i förvaltningslagen där det anges att ärenden inte 
ska hållas öppna under flera år utan åtgärd. 

Provtagning av badvatten skedde på 26 platser och inget av proverna visade på 
otjänligt vatten. 
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Kalkningen utfördes enligt plan. 

Miljödiplomeringen genomfördes enligt plan för Laxå och Askersund. Under året blev 
även Lekebergs kommun miljödiplomerad. 

I Lekeberg har ett förslag till föreskrifter och skötselplan för naturreservat 
Vretalundskogen vid Hidinge skola varit ute på remissrunda och ska nu fram för 
beslut. LONA-projektet 3 ansvarsarter pågår och är för Askersund mosippa, Lekeberg 
har den större vattensalamander och för Laxå är det knärot. Planering av 
vattenskyddsområde för Svartån pågår, men beslutet sköts på framtiden ännu en 
gång. 

Framtiden 

Miljönämnden har för perioden 2018-2020 antagit en verksamhetsplan för tillsyn 
enligt miljöbalken och kontroller enligt livsmedelslagen. Planerna beskriver planerad 
tillsyn med antalet besök som kommer att utföras under året på både 
livsmedelsanläggningen och miljöfarlig verksamhet. I verksamhetsplanen ingår 
dessutom de naturvårdsobjekt som finns utpekade och som kräver tillsyn. 

Inför 2019 har miljönämnden och fullmäktige i samtliga tre kommuner antagit en ny 
timtaxa för livsmedelskontroll. Under 2019 kommer taxorna för miljötillsyn och 
livsmedel att ses över. När det gäller miljötillsyn finns behovet att göra den ännu mer 
behovsstyrd och ett förslag på detta finns utgivet av SKL. När det gäller 
livsmedelskontroller är det en ändrad lagstiftning som kommuner under året som 
styr vilka korrigeringar som ska göras. 

Livsmedelstillsynen kommer att bedrivas projektvis på olika branscher. Med det 
upplägget effektiviseras tillsynen genom att kraven på olika branscher identifieras 
och tillsynen på plats blir lika oavsett företag. Intervallet på kontrollerna bestäms av 
den riskklassificering som sker. Antalet kontroller under 2019 planeras till 200 
stycken. 

Miljötillsyn fokuseras på objekt som betalar årlig tillsynsavgift. Målet är att samtliga 
B-objekt (tillståndspliktiga) ska ha ett årligt tillsynsbesök och C-anläggningar ett 
tillsynsbesök vartannat år. Tillsyn kommer också bedrivas på objekt som betalar 
timavgift (550 timmar). 

Miljödiplomeringsarbetet fortgår i samtliga tre kommuner. Fokus kommer att på ett 
tydligare sätt koppla in förvaltnings- och enhetschefer i miljömålsarbetet. En särskild 
satsning kommer att göras på en miljöutbildning för politiker. 

Naturvårdsprogrammen i Laxå och Lekebergs kommun ska revideras om resurser 
erhålls. Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till naturreservat för 
utvidgning av Stadsparken i Askersunds kommun, naturreservat vid Hidinge skola 
samt Midsommarberget. Tanken är att dessa ska slutföras under året. 

Inventering av enskilda avlopp längs Svartån avslutas under året och det är beslutat 
att fortsatt inventering sker längs Täljeån. Det finns dessutom ett stort antal ärenden 
med brister där fastighetsägaren inte inkommit med ansökan alternativt 
förvaltningen inte fått besked om att anläggningen är utförd och som 
miljöförvaltningen måste följa upp. 

Ekonomiskt resultat 

2018 års resultat blev ett överskott på 3,7 tkr. 
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Intäkterna blev totalt 8 256 tkr vilket är 1 211 tkr sämre än budget och 534 tkr sämre 
än årsprognosen från oktober månad. Intäkterna för årsavgifterna för 
livsmedelstillsyn, miljötillsyn och tillsyn enligt hälsoskydd resulterade i 2 659 tkr, 
vilket motsvarade 32 % av omsättningen. På kostnadssidan blev utfallet 9 410 tkr 
vilket var 1 215 tkr bättre än budget och 41 tkr bättre än oktoberprognosen. 
Personalkostnaderna blev 100 tkr bättre än budget och övriga verksamhetskostnader 
blev 1 079 tkr bättre än budget tack vare lägre kostnader för systemet ECOS och för 
planerad registervård. 

Överskottet fördelas mellan de tre kommunerna enligt gällande avtal: 41 % till 
Askersunds kommun dvs 1 518 kr, 29 % till Lekebergs kommun dvs 1 074 kr och 30% 
kvarstår hos Laxå kommun med 1 111 kr. 

7.3 Sydnärkes kommunalförbund 

Sydnärkes kommunalförbund 

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för avfallshanteringen i medlemskommunerna 
Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg. Därutöver ombesörjer kommunalförbundet 
VA-debiteringar till abonnenterna i Hallsbergs, Askersunds, och Lekebergs kommuner 
på uppdrag av dessa kommuner. 

Måluppfyllelse 

Förbundets mål utgår från såväl nationella och regionala miljömål, som nationella 
prioriteringar för avfallsplaner. Förbundets målarbete omfattar följande områden – 
ekonomi, avfallshantering, service och attraktiv arbetsgivare. Parallellt med dessa 
mål gäller målen i befintlig renhållningsordning. 

Uppföljning av förbundets mål 

Målområdet Ekonomi är uppdelat i finansiella mål och taxor. När det gäller både det 
finansiella målet om 100 % taxefinansiering och målet gällande likartade taxor, så 
anses dom vara uppfyllda. Totalt anses målområdet Ekonomi således vara uppfyllt. 

Målområde Avfallshantering i delområdena avfallsminskning, avgiftning av 
kretsloppet och ökad materialåtervinning. Inom målområdet Avfallshantering är alla 
delområdena uppfyllda och totalt anses målområdet vara uppfyllt. 

Målområdet Service innehåller delområdena tillgänglighet, information och tjänster. 
Här uppnås två av tre delområden, där informationsmålet med statistik över 
besökare på hemsidan inte uppnås. Därmed anses inte heller målområdet Service att 
vara uppfyllt. 

Målområde Attraktiv arbetsgivare är uppdelat i tre delområden, god arbetsmiljö, 
arbetsledning och delaktighet/inflytande. Här uppnås alla delområden och således 
även målområdet. 

Renhållningsordningen 

Nya avfallsplaner ingående i de nya renhållningsordningarna beslutades av 
sydnärkekommunernas fullmäktige i juni 2017. Planerna är gemensamma, dvs lika, 
för de fyra kommunerna. Avfallsplanerna sträcker sig från 2017 fram till och med 
2020. De nu beslutade avfallsplanerna har en relativt kort mål- och åtgärdsperiod. 
Tanken bakom detta är att det händer så mycket inom avfallsområdet just nu så det 
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är svårt att sätta rimliga mål över en längre tidsperiod. En annan tanke var att dessa 
avfallsplaner är de första gemensamma planerna i sydnärkekommunerna och arbetet 
med de nya målen i planerna därför, som utgångspunkt, måste bl a ha målen i de fyra 
olika tidigare avfallsplanerna och hur kommunerna har arbetat för att uppnå dessa 
mål. Vissa tidigare mål i kommunernas avfallsplaner återfinns i de nya planerna. 

Målen i avfallsplanerna är indelade i tre målområden – Avfallsminskning, Avgiftning 
av kretsloppet och Ökad materialåtervinning. 

2018 i ord  

Under det fjärde verksamhetsåret kom förbundet att ta tag i några stora utmaningar. 
Den största utmaningen utgör om- eller nybyggnation av förbundets tre övriga 
återvinningscentraler i Fjugesta, Hallsberg och Laxå. Samtliga dessa tre centraler är 
ålderstigna och inte utvecklingsbara. En förändring av dessa är nödvändig för att öka 
sorteringen och möjligheten till ökad återvinning av grovavfallet anpassat till dagens 
krav. Genom om-/nybyggnationen kommer dessa tre centraler att utrustas med 
samma typ av passersystem som förbundets central i Askersund har. Servicegraden 
kommer därför att öka avsevärt i de tre berörda kommunerna. 

En annan större utmaning var och är hur förbundet ska ta sig an problematiken kring 
utsortering och insamling av förpackningar. Förbundet kommer inte, som det ser ut 
idag, att ha någon given roll i det kommande insamlingssystemet. Däremot är det 
inte omöjligt att den som kommer att ansvara för insamlingen av förpackningar i våra 
fyra kommuner väljer att samarbeta med förbundet på något sätt. Kravet på 
bostadsnära insamling gäller inte förrän 2021. 

I början av oktober utökades öppethållandet på återvinningscentralen i Fjugesta med 
ytterligare en dag i veckan (onsdag). 

Insamlingen i Lekeberg i egen regi efter övertagandet 2017 löpte på utan större 
problem. En hel del byten av tömningsdag gjordes för att dels effektivisera 
insamlingen, dels för att jämna ut turerna. Överlag ökar antalet abonnenterna i 
medlemskommunerna. Än så länge kan förbundet hantera det för egen del utan 
ökade resurser. 

Framtiden 

Målsättningen är att förbundet på sikt ska ha en så likriktad taxa som möjligt för 
samtliga ingående kommuner. Detta arbete behöver göras stegvis och varje år. En 
likartad taxa innebär också att utbudet av tjänster är densamma i alla kommuner. 
Här pågår ett arbete med utveckla servicen till kommuninnevånarna och i det 
utbudet av tjänster. 

Den största utmaningen kvarstår relativt obearbetad och den rör arbetet för 
minskning av den totala avfallsmängden. Ett arbete som dels är problematiskt då 
mängden avfall är starkt kopplat till samhällsekonomin, dels egentligen inte ryms 
inom förbundets arbete då ekonomiska resurser för detta saknas. Ett förebyggande 
arbete får inte finansieras med avgifter. Vi kan dock genom generell information om 
avfall, sortering och återvinning försöka påverka kommuninnevånarna att ändra sina 
konsumtionsmönster. 

En stor utmaning i närtid är, som tidigare nämnts, om-/nybyggnationen av tre 
återvinningscentraler. Det kommer på det stora hela bli förbundet som kommer att 
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hantera dessa projekt, från projektering till upphandling och byggande. För 
centralerna i Laxå och Fjugesta är förhoppningen att byggnationen kan påbörjas 
under 2019. För Hallsbergs del kommer om–/nybyggnationen att ske något senare. 
Som också tidigare nämnts ska inpasseringssystemet "Grönt kort" införas på samtliga 
återvinningscentraler. För detta behövs centralerna byggas om i ganska stor 
omfattning. En följd av införandet av detta system kan bli att de bemannade 
öppettiderna kan behövs justeras. Detta har varit ett mycket framgångsrikt system i 
Askersunds kommun, som införde detta under 2017. 

Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev ett överskott för hela Sydnärkes 
kommunalförbund om 974 tkr. 

För Lekebergs kommunredovisas en nettointäkt på 539 tkr. Enligt budget skulle 
Lekebergs kommun redovisa en nettokostnad på 360 tkr, sålunda 179 tkr bättre än 
budgeterat. 

I Lekeberg blev insamlingen av hushållssopor dyrare än budgeterat, -354 tkr. Vidare 
visar även slamhanteringen ett underskott om 167 tkr. Avfallsintäkterna lämnar ett 
överskott om 388 tkr jämfört med budget. 

En fortsatt glädjande iakttagelse är att återvinningscentralen i Lekeberg har lämnat 
ett överskott de senaste fyra åren, vilket är en stor besparing för 
abonnentkollektivet. 

7.4 Sydnärkes byggnämnd 

Sydnärkes Byggnämnds ansvar är att förverkliga plan- och bygglagens samt 
miljöbalkens mål och med hänsyn till natur- och kulturmiljö, främja en hållbar 
samhällsutveckling som ger människor en jämlik och god livsmiljö. 

Förvaltningen bistår även kommunerna och kommuninvånarna inom området 
mätning med utstakning och inmätningar samt underhåll och uppdateringar av 
primärkartor, framställning av adresskartor och div. specialkartor. GIS-ingenjören 
bistår kommunerna med drift och underhåll av de geografiska informationssystemen. 

Måluppfyllelse 

Nämnden hade som mål att under 2018 kunna behandla 80 % av byggloven inom fyra 
veckor, vilket också klarades till 100 %. Ytterligare ett mål är att uppnå 80 % i mätning 
av SKLs mätning "Insikt", uppnåddes inte riktigt utan resultatet blev 78 %. 

2018 i ord 

Byggnämnden är en specialreglerad nämnd vars åliggande bestäms i första hand av 
plan- och bygglagen (PBL) och har en viktig roll vid: 

 Skyddande och vårdande av befintliga kvaliteter i natur- och kulturmiljöer. 

 Utveckling av ny, kompletterande bebyggelse och ändrad markanvändning. 

 Förädling och omdaning av befintliga bebyggelsemiljöer för nya bosättningar 
och verksamheter. 

Sydnärkes Byggförvaltning tar fram översiktsplaner, fördjupningar och detaljplaner åt 
alla tre kommunerna samt att man även tar fram detaljplaner åt den privata 
marknaden. 
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Under året gjorde Byggnämnden en studieresa till Lekebergs kommun där deltagarna 
fick se hur det byggts i förhållande till detaljplanen. 

För Lekebergs kommun har 7 st dispenser avseende strandskydd hanterats. 
Dessutom har 10 st bygglov beviljats i nämnden och 112 bygglov beviljats som 
delegationsbeslut. Utöver detta har dessutom ett antal övriga ärenden såsom 
startbesked, slutbesked mm hanterats. 

Framtiden 

Byggnämnden är beroende av att det byggs i kommunerna. En viss avmattning när 
det gäller antalet bygglov har redan märkts. Det är en trend som troligen kommer 
fortsätta kommande år. Alla tre kommuner har fått tillskott och kommer även under 
2019-2020 få fler lägenheter färdigställda något som påverkar antalet 
bostadssökande. Det positiva är att kommunerna kan få igång flyttkedjor då antalet 
villor till salu blir fler som yngre människor har råd att köpa. 

Främst i Askersund och Laxå ser antalet byggda fritidshus ligga kvar som tidigare år. 
Intresset att bygga nytt i Lanna finns kvar, dock är det inte samma utbud som tidigare 
år. 

Alla tre kommunerna kommer under 2019-2020 att kunna erbjuda ett stort antal 
tomter många med sjöutsikt. Därför kan förvaltningen se positivt på att det ändå 
kommer att byggas en hel del. 

Tabellen visar på nyckeltal över de tre senaste åren. 

Volymindikatorer 2018 2017 2016 2015 

Dokumenterade ärenden till 
Byggnämnden 

1033 921 915 1 045 

Varav bygglovsärenden 314 349 384 353 

Varav anmälan 105 101 70 70 

Varav strandskyddsdispenser 19 25 58 24 

Varav start- och slutbesked 595 446 403 482 

Ekonomiskt resultat 

Sydnärkes byggnämnd redovisar ett budgetöverskott om 20 tkr (2017: 379 tkr), varav 
6 tkr återbetalas till Lekebergs kommun och resten till de andra 
medlemskommunerna. Lekebergs kommuns budget för byggnämndens verksamhet 
har varit 1 353 tkr. 

Det stora antalet planärenden har medfört att intäkterna för sålda detaljplaner 
överstigit budgeterade intäkter med 895 tkr. Även intäkterna för kart– och 
utsättningsarbete översteg kraftigt budgeten medan bygglovsintäkterna blev 668 tkr 
lägre än budget. 

På grund av vakanser på personalsidan samt det stora antalet ärenden både på kart- 
och plansidan har konsultkostnaderna överstigit budgeten med 2 914 tkr, detta har 
dock täckts in av överskottet på personalkostnaderna med 1 197 tkr samt av 
intäktsöverskottet. 

Övriga verksamhetskostnader såsom leasingbil, databehandling, telefon mm 
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överstiger budgeten med 248 tkr, främst på grund av inköp av datorer och 
kontorsmöbler i samband med inflyttning i nya lokaler samt nyrekryteringar. 

7.5 Taxe- och avgiftsnämnd 

Taxe- och avgiftsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hallsberg, Laxå, 
Lekeberg, Askersund, Degerfors, Kumla och Vingåker. Nämnden hanterar 
debiteringen av avgifter och taxor inom vård- och omsorgsverksamheterna. 
Nämndens uppgifter är att fullgöra lagreglerade uppgifter såsom inkomstförfrågan, 
inkomstregistrering, fastställande av avgift, omprövning av avgiftsbeslut, 
kravhantering, besvärshantering och dokumentation. Utöver hemtjänst- och hälso- 
och sjukvårdsavgifter ska även intäkter för måltider och hyror hanteras. Hallsbergs 
kommun är värdkommun. Nämnden följer Socialstyrelsens rekommendationer. 

Nämnden sköter 3 813 brukares avgifter fördelat på 7 kommuner. För Lekebergs 
kommun ombesörjs 347 brukare, vilket är 32 brukare mer än 2017. Maxtaxan höjdes 
den 1 januari 2018 från 2 013 kr/mån till 2 044 kr/mån. Detta beroende på en 
lagändring i Socialtjänstlagen 8 kap 5§. Varje kommun beslutar om man vill följa 
maxbeloppet, vilket samtliga sju kommuner valde att göra. 

Framtid 

Taxe- och avgiftsnämnden är en framgångsrik konstellation mellan 
medlemskommunerna. Intäkterna har sedan starten stigit kraftigt och stiger 
fortfarande för varje år. Fördelen med taxe- och avgiftsnämnden är att 
arbetsuppgifterna sköts av flera handläggare som kan gå in för varandra vid sjukdom 
och ledighet. Detta bidrar till att medlemskommunerna inte går miste om intäkter på 
grund av att fakturor inte kommit ut till kommuninvånarna i tid. Dessutom innebär 
det en ökad service till kommuninvånarna som alltid får tag i en kunnig handläggare 
per telefon. En annan fördel är det kunskapsutbyte som finns mellan handläggarna, 
vilket bidrar till rättssäkerhet och likabehandling av kommuninvånarna i 
medlemskommunerna. 

Arbete bedrivs kontinuerligt inom taxe- och avgiftsnämnden för att förbättra 
administrationen, öka effektiviteten och rättssäkerheten. 

Under 2019 kommer nämnden också att slutföra projektet med ombyggnation av 
verksamhetssystemet Procapita för att anpassa till nya riktlinjer och krav samt 
renodla, så varje kommun ligger på egen server. I samband med att Hallsberg 
kommun lanserat en ny hemsida kommer även Taxe- och avgiftsnämndens hemsida 
utvecklas. Det innebär bland annat gränssnitt och tillgänglighet förbättras. 

Ekonomiskt resultat 

Totalt kommer Taxe- och avgiftsnämnden att gå med nollresultat så som brukligt är. 
Samtliga taxeintäkter utbetalas månadsvis till respektive kommun. Det eventuella 
över- eller underskott avseende administration såsom personalkostnader, IT-
kostnader och liknande flyttas över till nästkommande år. Medlemskommunerna 
betalar personalkostnader och övriga driftskostnader enligt självkostnadsfördelning i 
gällande avtal. 

Mellan år 2017 och 2018 ökar nämndens intäkter med 5 430 tkr, det vill säga med 
4,22 %. Orsaken till detta är bland annat en ökning av andelen brukare som betalar 
en högsta avgift och en minskning av andelen brukare som är befriade från 
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hemtjänstavgift, vilket kan tolkas som att andelen pensionärer med hög pension 
ökar. 

7.6 Sydnärkes lönenämnd 

Sydnärkes lönenämnd bedriver lönearbete för sex kommuner, Askersund, Hallsberg, 
Kumla. Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg. Dessutom har nämnden tre kunder, 
Sydnärkes utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Hallbo. 
Lönenämndens uppdrag är att se till att anställda i de sex medlemskommunerna och 
hos de tre kunderna får rätt ersättning för det arbete som utförts. 

Lönenämnden har även pensionsadministration och försäkringsadministration för 
samtliga medlemskommuner och kunder. 

Lönenämnden sköter även utbildningar för medarbetare och chefer i hur man 
hanterar, registrerar och attesterar i lönesystemet. 

Måluppfyllelse 

Målet med verksamheten är att alla anställda i de sex medlemskommunerna och de 
tre kunderna får en korrekt lön och andra ersättningar varje månad. Detta följs upp 
genom diverse kontrollfunktioner i lönesystemet och samverkande försystem och 
utvärderas genom samtal inom löneenheten både i grupp och individuellt. Under 
2018 har målet uppnåtts till 99,7 %. 

2018 i ord  

Lönenämnden, har förutom att se till att rätt löner betalas ut, har även arbetat med 
att försöka genomföra likartade lönerutiner hos alla medlemskommuner. 

Nämnden har i större utsträckning genomfört riktade utbildningar och möten ute i 
kommunerna. Samt lagt stor vikt till övergången och anpassningen till GDPR 
gentemot nämndens medlemskommuner och kunder. 

Framtid 

Den stora utmaningen är att kunna uppfylla de nya krav som GDPR ställer och hur 
nämnden ska hantera det både med medlemskommuner och också med kunder. 
Nämnden kommer att arbeta tillsammans med medlemskommuner och kunder för 
att ta reda på hur de planerar att agera för att möta de nya kraven. 

Nämnden har även en utmaning i de nya krav som ställs från skattemyndigheten 
gällande Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Ett annat område som kan bli 
en utmaning är digitaliseringen av bland annat E-tjänster. 

Nämnden kommer också under 2019 titta på införandet av mobilitet för Personec P. 

Ekonomiskt resultat 

Det ekonomiska resultat för 2018 blev i balans med budget, men i detta ingår ett 
överskott om 288 tkr som ska återbetalas till medlemskommunerna under 2019. 
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8 Kommunens bolag 

8.1 Lekebergs kommunala holdingbolag AB 

Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB är moderbolag i den koncern som består av 
LekebergsBostäder AB (LEBO) samt Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO). 
Holdingbolaget bildades 2009 för att renodla verksamheterna för bostadsförvaltning 
och förvaltningen av kommunala fastigheter. Bolaget är organ för kommunal 
verksamhet och således underordnat Lekebergs kommun. 

Måluppfyllelse 

Målet för holdingbolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen, att inom Lekebergs 
kommun främja bostadsförsörjningen med beaktande av affärsmässiga principer 
samt tillämpliga kommunalrättsliga principer. Lokalförsörjningen ska vara 
självfinansierad. 

Bolaget arbetar för att Lekebergs kommun – ”Trygghet, nytänkande och naturligt 
nära” samt de övergripande inriktningsmål som återfinns i den av 
kommunfullmäktige antagna MER-planen ska uppfyllas. Bolagen har därmed med 
sina verksamheter bidra till bland annat: 

Lekebergs kommun växer och utvecklas på ett hållbart sätt. 

- Tillgänglighetsutredning av samtliga bostäder har genomförts. 

- Fortsatt underhåll av lägenheter och lokaler. 

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

- Genom att skapa attraktiva bostäder och bra offentliga miljöer. 

Lekebergs kommun minskar sin klimatpåverkan. 

- Inom LEBO och LEKO pågår ett kontinuerligt arbete för ekologiska och ekonomiskt 
hållbara lösningar, genom underhåll och investeringar i fastigheterna samt utbildning 
av personal. 

- Under 2019 påbörjas arbetet med miljöcertifiering av bolagen. 

Ekonomiskt resultat 

Resultatet för Lekebergs Kommunala Holdingbolag AB uppgår till 10,4 mnkr (5,5 
mnkr). 

Ägardirektiv för verksamheten i Lekebergs Kommunala Holding AB, antogs av 
kommunfullmäktige i Lekebergs kommun, 2014-02-27 § Dnr: 13KS46. I ägardirektivet 
fastställdes borgensavgiften för LekebergsBostäder AB till 0,3 % av utnyttjad kredit 
samt ett avkastningskrav på eget kapital om 5 %. Den kommunala borgensavgiften 
för 2018 uppgår till 0,6 mnkr och har erlagts till kommunen. Avkastning på eget 
kapital per 2018-12-31 är 6,5 (22) %. Avkastningskravet på eget kapital har därmed 
uppnåtts. 
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Bokslut 

2018 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2016 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 

Omsättning 83,2 mnkr 76,6 mnkr 73,3 mnkr 68,0 mnkr 60,6 mnkr 

Årets resultat 10,4 mnkr 5,5 mnkr 3,0 mnkr 1,1 mnkr 2,8 mnkr 

Bruttoinvesteringar 7,5 mnkr 68,2 mnkr 69,5 mnkr 99,2 mnkr 99,2 mnkr 

Totalt antal 
anställda i bolagen 

8 anställda 8 anställda 8 anställda 8 anställda 8 anställda 

  

8.2 Lekebergs Bostäder AB (LEBO) 

LekebergsBostäder AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Bolaget är 
anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Husbyggnadsvaror 
(HBV) samt till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo). 

Ekonomiskt resultat 

Bolaget förvaltar 423 lägenheter med en lägenhetsyta om 28 084 m2, samt 7 945 m2 
lokalyta. Vakansgraden har under året genomsnittligt varit 0,6 (0,4) % avseende 
lägenheter. Bolagets resultat per 2018-12-31 uppgick till 1,6 (3,8) mnkr. I bolaget 
finns åtta anställda varav fyra i administrationen. 

LekebergsBostäder AB 
(LEBO) 

Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Omsättning 43,0 mnkr 38,8 mnkr 

Årets resultat 1,6 mnkr 3,8 mnkr 

Bruttoinvesteringar 0,7 mnkr 37,5 mnkr 

Antal anställda 8 anställda 8 anställda 

2018 i ord 

Hyresförhandling för 2018 genomfördes under februari och resulterade i en höjning 
av hyran från första april om 1,0 (0,75) %. Höjningen stämmer med övriga 
förhandlade hyror i regionen. 

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2018 är: 

 Dränering av grund Ekhagagatan 11 

 Målning utvändigt av lokaler och gavelsidor Ekhagagatan 1-13 

 Inkoppling av fjärrvärme på Villagatan 25 och Kyrkvägen 23 

 Byte av köksluckor Bergsgatan 5 och Östra Långgatan 38 

 Byte av köksluckor Villagatan 25, Kyrkvägen 23, Hagagatan 2 och Bangatan 19 

 Byte av golv och belysning i Apotekets lokaler 

 Byte del av golv på Furuvägen 10 

 Utvändig målning Villagatan 25 och Kyrkvägen 23 

 Byte av undertak och ny belysning Furuvägen 10 

 Byte av lekutrustning Mullhyttans förskola 
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Färdigt projekt:  

- Utbyggnad av altaner och staket samt ny lekplats på kv. Norrgården 

Framtida projekt:  

- Byggnation av ett nytt Torghus eller hyreshus i Hidinge 

- Ombyggnation av Linden 

- Påbyggnad av sadeltak på Furugården/Furuhöjden 

8.3 Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) 

Lekebergs Kommunfastigheter AB:s samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. 
Bolaget bildades 2008-03-03 och verksamheten påbörjades i samband med att den 
partiella delningen av LekebergsBostäder AB genomfördes 2009-09-14. För den 
kommunala verksamheten förvaltar bolaget 36 126 m2 lokalyta.  

Ekonomiskt resultat 

Bolagets resultat per 2018-12-31 uppgick till 2,6 (0,6) mnkr. I bolaget finns inga 
anställda men tjänster köps från LekebergsBostäder AB. Hyrorna regleras via 
indexrelaterade hyresavtal och hyreshöjningen för året var 2 %. 

Lekebergs 
Kommunfastigheter AB 
(LEKO) 

Bokslut 2018 Bokslut 2017 

Omsättning 45,0 mnkr 40,8 mnkr 

Årets resultat 2,6 mnkr 0,6 mnkr 

Bruttoinvesteringar 6,9 mnkr 30,7 mnkr 

2018 i ord 

EPC-projektet som påbörjades 2012 är genomfört men optimeringsarbetet fortsätter. 
NA-Bygg AB, Hallsberg tilldelades upphandlingen 2015 av nya byggprojekt med 
arbetssättet ”Strategisk partnering” för fem år framåt. 

Investeringar/underhållsåtgärder som genomförts under 2018 är: 

 Underhåll wc på Tummeliten 

 Byte av 3 st. fönster på Mullhyttans skola 

 Målning av entréer och samlingsrum på alla avdelningar på Oxelgården 

 Dränering av bollhall vid Lekebergsskolan 

 Byte av lekutrustning vid Solberga och Gunghästens förskolor 

 Utbyggnad av kortläsare vid bollhallen 

 Byte av storköksutrustning vid centralköket 

 Renovering av fasad Äppelgården är påbörjad, klar under sommaren 2019 

Färdiga projekt:  

- Ombyggnad av kommunhuset och biblioteket 

Framtida projekt: 

- Färdigställa även den inre ombyggnaden av Stationshuset 
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- Nytt lågstadium vid Lekebergsskolan 

- Utbyggnad av kök och matsal vid Lekebergsskolan 

- Renovering av Lekebergsskolans mellanstadium 

- Renovering och ombyggnad av kommunhuset 
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9 Räkenskaper 

9.1 Resultaträkning 

  

   
Kommun 

budget 
Kommun 

utfall 
Koncern 

utfall 
Kommun 

utfall 
Koncern 

utfall 

RESULTATRÄKNING Not År 2018 År 2018 År 2018 År 2017 År 2017 

Verksamhetens intäkter 1 149 932 tkr 118 526 tkr 149 346 tkr 156 357 tkr 194 290 tkr 

Verksamhetens kostnader 2 -583 320 tkr -557 079 tkr -549 098 tkr -544 221 tkr -553 676 tkr 

Avskrivningar  -17 087 tkr -13 426 tkr -35 480 tkr -15 746 tkr -31 784 tkr 

VERKSAMHETENS NETTO  -450 475 tkr -451 979 tkr -435 232 tkr -403 610 tkr -391 171 tkr 

Skatteintäkter 3 345 734 tkr 347 531 tkr 347 531 tkr 333 616 tkr 333 616 tkr 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

4 118 158 tkr 126 625 tkr 126 625 tkr 110 370 tkr 110 370 tkr 

Finansiella intäkter 5 1 000 tkr 2 269 tkr 1 726 tkr 1 315 tkr 745 tkr 

Finansiella kostnader 6 -500 tkr -688 tkr -5 212 tkr -476 tkr -5 601 tkr 

RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER 

 13 917 tkr 23 758 tkr 35 438 tkr 41 215 tkr 47 960 tkr 

Skattekostnad  0 tkr 0 tkr -2 631 tkr 0 tkr -1 532 tkr 

ÅRETS RESULTAT 7 13 917 tkr 23 758 tkr 32 807 tkr 41 215 tkr 46 428 tkr 

  

 Noter till Resultaträkning - avser kommun 

Not 1 - Verksamhetens intäkter År 2018 År 2017 

Avgifter och ersättningar 22 874 tkr 18 151 tkr 

Barnomsorg- och hemtjänstavgift 10 726 tkr 10 297 tkr 

Försäljning 1 012 tkr 2 095 tkr 

Reavinst, tomtförsäljning 957 tkr 572 tkr 

Hyror 4 916 tkr 5 446 tkr 

Konsumtionsavgift 10 971 tkr 9 612 tkr 

Lönebidrag 6 201 tkr 4 433 tkr 

Moms 3 861 tkr 3 855 tkr 

Riktade statsbidrag och bidrag 19 788 tkr 16 187 tkr 

Migrationsverket 15 140 tkr 62 058 tkr 

Sydnärkes IT 22 080 tkr 23 650 tkr 

SUMMA 118 526 tkr 156 356 tkr 
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Not 2 - Verksamhetens kostnader År 2018 År 2017 

Avgifter och bidrag 14 997 tkr 12 392 tkr 

Försörjningsstöd 4 263 tkr 4 491 tkr 

Hyror 58 002 tkr 52 961 tkr 

Livsmedel 7 182 tkr 6 289 tkr 

Materialinköp 13 105 tkr 17 082 tkr 

Personalkostnad inklusive pensionsutbetalning 332 085 tkr 304 827 tkr 

Skatt och försäkring 800 tkr 2 960 tkr 

Skolskjutsar 11 899 tkr 11 297 tkr 

Tjänsteköp 65 457 tkr 89 570 tkr 

Interkommunala ersättningar - främst 
gymnasieplatser 

41 320 tkr 34 590 tkr 

Tjänsteköp - IT verksamheten 4 600 tkr 5 700 tkr 

Övrig transport 1 856 tkr 2 062 tkr 

Effekt av komponentavskrivning 1 513 tkr 0 tkr 

SUMMA 557 079 tkr 544 221 tkr 

Not 3 - Skatteintäkter År 2018 År 2017 

Allmän kommunalskatt 349 130 tkr 334 771 tkr 

Preliminär slutavräkning 18/17 -480 tkr 398 tkr 

Slutavräkning 17/16 -1 119 tkr -1 553 tkr 

SUMMA 347 531 tkr 333 616 tkr 

Not 4 - Generella statsbidrag och utjämning År 2018 År 2017 

Välfärdsmilj. 2 183 tkr 1 779 tkr 

Inkomstutjämning 89 031 tkr 83 167 tkr 

Regleringsbidrag 1 237 tkr -75 tkr 

Fastighetsavgift 17 197 tkr 14 684 tkr 

Kostnadsutjämning 13 862 tkr 8 553 tkr 

LSS utjämning 3 115 tkr 2 262 tkr 

Särskild kompensation höjda sociala avgifter 0 tkr 0 tkr 

SUMMA 126 625 tkr 110 370 tkr 

Not 5 - Finansiella intäkter År 2018 År 2017 

Ränta banktillgodohavanden 21 tkr 10 tkr 

Ränta/utdelning Kommuninvest 1 564 tkr 647 tkr 

Koncernränta 0 tkr 0 tkr 

Utdelning Edsbergs häradsallmänning 38 tkr 34 tkr 
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Borgensavgift LEBO 622 tkr 612 tkr 

Övriga finansiella intäkter 24 tkr 12 tkr 

SUMMA 2 269 tkr 1 315 tkr 

Not 6 - Finansiella kostnader År 2018 År 2017 

Ränta pensionsförmåner -541 tkr -462 tkr 

Koncernränta 0 tkr 0 tkr 

Övriga finansiella kostnader -147 tkr -14 tkr 

SUMMA -688 tkr -476 tkr 

Not 7 - Årets resultat År 2018 År 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 23 758 tkr 41 215 tkr 

Avgår; samtliga realisationsvinster -957 tkr -572 tkr 

Tillägg; realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr 

Tillägg; realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 tkr 0 tkr 

Tillägg; orealiserade förluster i värdepapper 0 tkr 0 tkr 

Avgår: återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

0 tkr 0 tkr 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22 801 tkr 40 643 tkr 

Avgår: medel till resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr 

Tillägg medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 0 tkr 0 tkr 

Summa balanskravsresultat efter RUR 22 801 tkr 40 643 tkr 

Avgår: övriga justeringar 0 tkr 0 tkr 

Tillägg: övriga justeringar - Ripsräntan 0 tkr 0 tkr 

Årets balanskravsresultat 22 801 tkr 40 643 tkr 
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9.2 Kassaflödesanalysen 

   Kommun Koncern Kommun Koncern 

KASSAFLÖDESANALYS Not År 2018 År 2018 År 2017 År 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Årets resultat  23 758 tkr 32 807 tkr 41 215 tkr 46 427 tkr 

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

1 13 337 tkr 13 789 tkr 541 tkr 1 600 tkr 

Avskrivningar  13 426 tkr 35 481 tkr 15 746 tkr 31 784 tkr 

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

 50 521 tkr 82 077 tkr 57 502 tkr 79 812 tkr 

Ökning(-) /minskning(+) av 
kortfristiga fordringar 

 -3 857 tkr -2 170 tkr 20 315 tkr 17 396 tkr 

Ökning(-) /minskning(+) av förråd 2 0 tkr -12 tkr 119 tkr 132 tkr 

Ökning(+) /minskning(-) av 
kortfristiga skulder 

 -1 148 tkr -835 tkr -5 481 tkr -24 602 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

 45 516 tkr 79 060 tkr 72 455 tkr 72 738 tkr 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

 -28 418 tkr -35 961 tkr -21 598 tkr -89 826 tkr 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

3 24 tkr 264 tkr 616 tkr 616 tkr 

Investering/försäljning i finansiella 
anläggningstillgångar 

 -809 tkr -809 tkr -699 tkr -699 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

 16 313 tkr 42 554 tkr 50 774 tkr -17 171 tkr 

FINANSIERINGSVERKSAMHET      

Upptagna lån  0 tkr 0 tkr 0 tkr 49 453 tkr 

Ökning(+) /minskning(-) av 
långfristiga skulder 

 5 283 tkr -5 023 tkr 0 tkr 0 tkr 

Ökning(-) /minskning(+) av 
långfristiga fordringar 

 0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

 21 596 tkr 37 531 tkr 50 774 tkr 32 282 tkr 

ÅRETS KASSAFLÖDE  21 596 tkr 37 531 tkr 50 774 tkr 32 282 tkr 

Likvida medel vid årets början  123 296 tkr 127 627 tkr 72 522 tkr 95 345 tkr 

Likvida medel vid årets slut  144 892 tkr 165 158 tkr 123 296 tkr 127 627 tkr 
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Noter till kassaflödesanalys - avser kommun 

Not 1 - Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 

År 2018 År 2017 

Förändring avsättning pension inkl. särskild löneskatt 11 824 tkr 541 tkr 

Effekt av komponentavskrivning 1 513 tkr 0 tkr 

SUMMA 13 337 tkr 541 tkr 

Noten avser endast kommunen   

Not 2 - Förråd   

Ökning(-) /minskning(+) av exploateringsmark 0 tkr 119 tkr 

SUMMA 0 tkr 119 tkr 

Noten avser endast kommunen   

Not 3 - Försäljning av materiella anläggningar   

Mark 0 tkr 419 tkr 

Fastighet 24 tkr 197 tkr 

SUMMA 24 tkr 616 tkr 

Noten avser endast kommunen   
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9.3 Balansräkning 

  

   Kommun Koncern Kommun Koncern 

BALANSRÄKNING Not År 2018 År 2018 År 2017 År 2017 

TILLGÅNGAR  365 888 tkr 918 673 tkr 326 170 tkr 883 126 tkr 

Anläggningstillgångar  185 095 tkr 713 020 tkr 170 830 tkr 716 293 tkr 

Mark och byggnader 1 128 659 tkr 655 486 tkr 117 454 tkr 660 125 tkr 

Maskiner och inventarier 2 34 129 tkr 35 287 tkr 31 878 tkr 34 730 tkr 

Finansiella anläggningstillgångar 3 22 307 tkr 22 247 tkr 21 498 tkr 21 438 tkr 

Omsättningstillgångar  180 793 tkr 205 653 tkr 155 340 tkr 166 833 tkr 

Exploateringsmark/Förråd  4 315 tkr 4 414 tkr 4 315 tkr 4 402 tkr 

Fordringar 4 31 586 tkr 36 081 tkr 27 729 tkr 34 804 tkr 

Kassa och bank 5 144 892 tkr 165 158 tkr 123 296 tkr 127 627 tkr 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 365 888 tkr 918 673 tkr 326 170 tkr 883 126 tkr 

      

Eget kapital 6 264 306 tkr 288 116 tkr 240 547 tkr 251 610 tkr 

därav årets resultat  23 758 tkr 32 806 tkr 41 215 tkr 46 427 tkr 

      

Avsättningar  30 626 tkr 34 863 tkr 18 802 tkr 29 072 tkr 

Pensionsavsättning 7 30 626 tkr 30 626 tkr 18 802 tkr 18 802 tkr 

Latent skatt  0 tkr 4 237 tkr 0 tkr 1 816 tkr 

Övriga avsättningar  0 tkr 0 tkr 0 tkr 8 454 tkr 

Skulder  70 956 tkr 595 694 tkr 66 821 tkr 602 444 tkr 

Kortfristiga skulder 8 65 673 tkr 81 272 tkr 66 821 tkr 83 000 tkr 

Långfristiga skulder  5 283 tkr 514 422 tkr 0 tkr 519 445 tkr 

      

ANSVARSFÖRBINDELSER  906 341 tkr 906 341 tkr 1 173 896 tkr 1 173 896 tkr 

Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulder eller avsättningar 
inkl särsk löneskatt 

 128 179 tkr 128 179 tkr 131 691 tkr 131 691 tkr 

Borgensförbindelser 9 778 162 tkr 778 162 tkr 628 179 tkr 628 179 tkr 

Garantiförbindelse leasing/Lokalhyra 10 510 616 tkr 510 616 tkr 414 026 tkr 414 026 tkr 

Noter till balansräkning - avser kommun 
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Not 1 - Mark och byggnader År 2018 År 2017 

Markreserv   

Ackumulerad investeringsutgift 9 377 tkr 9 007 tkr 

Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr 

Årets investeringar 150 tkr 789 tkr 

Avskrivningar 0 tkr 0 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr -419 tkr 

Utgående bokfört värde 9 527 tkr 9 377 tkr 

Publika fastigheter   

Ackumulerad investeringsutgift 58 555 tkr 57 567 tkr 

Ackumulerad avskrivning -15 439 tkr -13 536 tkr 

Årets investeringar 1 664 tkr 988 tkr 

Avskrivningar -1 133 tkr -1 903 tkr 

Just bokfört värde -305 tkr 0 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 43 342 tkr 43 116 tkr 

Fastigheter för affärsverksamhet   

Ackumulerad investeringsutgift 95 125 tkr 88 472 tkr 

Ackumulerad avskrivning -30 979 tkr -27 449 tkr 

Årets investeringar 13 957 tkr 6 653 tkr 

Avskrivningar -1 896 tkr -3 530 tkr 

Just bokfört värde -1 208 tkr 0 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 74 999 tkr 64 146 tkr 

Fastigheter för annan verksamhet   

Ackumulerad investeringsutgift 815 tkr 1 012 tkr 

Ackumulerad avskrivning 0 tkr 0 tkr 

Årets investeringar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar 0 tkr 0 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar -24 tkr -197 tkr 

Utgående bokfört värde 791 tkr 815 tkr 

SUMMA 128 659 tkr 117 454 tkr 

Not 2 - Maskiner och inventarier År 2018 År 2017 

Maskiner   

Ackumulerad investeringsutgift 6 871 tkr 6 324 tkr 



   
 

67 

 

Ackumulerad avskrivning -5 318 tkr -4 992 tkr 

Årets investeringar 426 tkr 547 tkr 

Avskrivningar -357 tkr -326 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 1 622 tkr 1 553 tkr 

Inventarier   

Ackumulerad investeringsutgift 35 005 tkr 32 450 tkr 

Ackumulerad avskrivning -21 548 tkr -18 843 tkr 

Årets investeringar 1 825 tkr 2 597 tkr 

Avskrivningar -2 366 tkr -2 705 tkr 

Just bokfört värde -2 tkr -42 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 12 914 tkr 13 457 tkr 

Bilar och transportmedel   

Ackumulerad investeringsutgift 1 800 tkr 1 800 tkr 

Ackumulerad avskrivning -1 317 tkr -1 151 tkr 

Årets investeringar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar -166 tkr -166 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 317 tkr 483 tkr 

Övriga maskiner och inventarier   

Ackumulerad investeringsutgift 35 591 tkr 25 567 tkr 

Ackumulerad avskrivning -19 206 tkr -12 134 tkr 

Årets investeringar 10 398 tkr 10 024 tkr 

Avskrivningar -7 507 tkr -7 072 tkr 

Årets försäljningar/utrangeringar 0 tkr 0 tkr 

Utgående bokfört värde 19 276 tkr 16 385 tkr 

SUMMA 34 129 tkr 31 878 tkr 

Not 3 - Finansiella anläggningstillgångar År 2018 År 2017 

Förenade Småkommuners Försäkring 2 300 tkr 2 300 tkr 

Inera AB 42 tkr 42 tkr 

Kommunassurans Syd 516 tkr 516 tkr 

Lekebergs Kommunala Holding AB 100 tkr 100 tkr 

Örebro Rådhus AB 2 tkr 0 tkr 

Vätternvatten AB 926 tkr 0 tkr 
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Aktier 3 886 tkr 2 958 tkr 

Kommuninvest Ekonomiska Förening 6 743 tkr 6 743 tkr 

Andelar 6 743 tkr 6 743 tkr 

Vrethammaren 865 tkr 984 tkr 

Knista-Sanna 1 404 tkr 1 404 tkr 

Förlagslån – Kommuninvest 1 000 tkr 1 000 tkr 

Lekebergs Kommunala Holding AB 8 400 tkr 8 400 tkr 

Utlämnade anslagstäckta lån 11 669 tkr 11 788 tkr 

SUMMA 22 307 tkr 21 498 tkr 

Not 4 – Fordringar År 2018 År 2017 

Kundfordringar 6 311 tkr 3 838 tkr 

Interimsfordringar 7 345 tkr 7 444 tkr 

Fordringar Migrationsverket 973 tkr 3 355 tkr 

Fordringar Staten 12 405 tkr 9 088 tkr 

Fordringar kommuner 765 tkr 1 142 tkr 

Momsfordran 3 787 tkr 2 862 tkr 

SUMMA 31 586 tkr 27 729 tkr 

Not 5 - Kassa och bank År 2018 År 2017 

Bank 144 853 tkr 123 252 tkr 

Handkassor 39 tkr 44 tkr 

SUMMA 144 892 tkr 123 296 tkr 

Not 6 - Eget kapital År 2018 År 2017 

Ingående eget kapital 240 548 tkr 199 332 tkr 

Årets resultat 23 758 tkr 41 215 tkr 

SUMMA 264 306 tkr 240 547 tkr 

Not 7 - Avsättningar för pensioner År 2018 År 2017 

Ingående avsättningar för pension 15 131 tkr 13 999 tkr 

Pensionsutbetalningar -481 tkr -375 tkr 

Nyintjänad pension 9 496 tkr 1 161 tkr 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 435 tkr 372 tkr 

Nya efterlevande pensioner 114 tkr 0 tkr 

Förändring av löneskatt 5 979 tkr 3 671 tkr 

Övrig post -48 tkr -26 tkr 

SUMMA Utgående avsättningar pension 30 626 tkr 18 802 tkr 

Aktualiseringsgraden 0,95 0,95 
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Not 8 - Kortfristiga skulder År 2018 År 2017 

Leverantörsskulder 8 758 tkr 7 811 tkr 

Preliminär skatt anställda 4 801 tkr 4 581 tkr 

Arbetsgivaravgifter 5 812 tkr 5 535 tkr 

Semesterlöneskuld 15 701 tkr 15 882 tkr 

Interimsskulder 14 319 tkr 15 937 tkr 

Kommuninvest 3 503 tkr 3 503 tkr 

Momsskulder 242 tkr 203 tkr 

Individuell del pensioner 10 182 tkr 10 726 tkr 

Uppl. särskild löneskatt 2 349 tkr 2 481 tkr 

Övriga skulder 6 tkr 162 tkr 

SUMMA 65 673 tkr 66 821 tkr 

Not 9 - Långfristiga skulder År 2018 År 2017 

Anslutningsavgift 5 283 tkr 0 tkr 

SUMMA 5 283 tkr 0 tkr 

Not 10 - Borgensförbindelser År 2018 År 2017 

LekebergsBostäder AB 287 500 tkr 267 500 tkr 

Lekebergs Kommunfastigheter AB 490 640 tkr 360 640 tkr 

Egna hem 22 tkr 39 tkr 

SUMMA 778 162 tkr 628 179 tkr 

Not 11 - Leasing/Hyra År 2018 År 2017 

Bilar 386 tkr 1 188 tkr 

Lokalhyra 510 230 tkr 412 838 tkr 

SUMMA 510 616 tkr 414 026 tkr 

Det som ingår i not 10 är lokalhyra för kommunens verksamheter och fordonsleasing. 
Lokalhyran avser kostnaden för hyresavtal kommunen har med LEBO/LEKO och omfattar en 
yta om 38 108 m2. Fordonsleasing avser avgifter som förfaller inom 5 år. 

9.3.1  Solidariskt borgensåtagande 

Lekebergs kommun har i maj 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld 
för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett 
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 
ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande 
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till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lekebergs kommuns ansvar enligt 
ovan nämnda borgens förpliktelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 404 804 079 tkr och totala 
tillgångar till 406 323 006 tkr. Lekebergs kommuns andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 540 511 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 544 515 tkr. 
Lekebergs kommun har en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,13 %. 
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9.4 VA-Verksamheten 

RESULTATRÄKNING Not 
VA Utfall            
ÅR 2018 

Budget 

avvikelse 

VA Utfall            
ÅR 2017 

Externa intäkter 1 12 213 tkr -355 tkr 10 958 tkr 

Interna intäkter 2 300 tkr 0 tkr 300 tkr 

Verksamhetens intäkter  12 513 tkr -355 tkr 11 258 tkr 

Externa kostnader 3 -7 716 tkr -802 tkr -5 786 tkr 

Interna kostnader 4 -638 tkr -296 tkr -755 tkr 

Verksamhetens kostnader  -8 354 tkr -1 098 tkr -6 541 tkr 

Avskrivningar 5 -3 108 tkr 700 tkr -3 536 tkr 

VERKSAMHETENS NETTO  1 051 tkr -753 tkr 1 181 tkr 

Finansiella intäkter 6 0 tkr 0 tkr 0 tkr 

Finansiella kostnader 7 -1 104 tkr 700 tkr -1 060 tkr 

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER  -53 tkr -53 tkr 121 tkr 

     

ÅRETS RESULTAT  -53 tkr -53 tkr 121 tkr 

 

Noter till resultaträkning – VA-verksamhet 

Not 1 - Externa intäkter År 2018 År 2017 

Konsumtionsavgifter 10 971 tkr 9 612 tkr 

Anslutningsavgifter 628 tkr 1 278 tkr 

Övriga avgifter och ersättningar 614 tkr 68 tkr 

SUMMA 12 213 tkr 10 958 tkr 

Not 2 - Interna intäkter (Inom kommunens 
räkenskap) 

År 2018 År 2017 

Slammottagning 300 tkr 300 tkr 

SUMMA 300 tkr 300 tkr 

Not 3 - Externa kostnader År 2018 År 2017 

Anläggningsmaterial -439 tkr -697 tkr 

Tjänster -7 277 tkr -5 083 tkr 

Övrigt 0 tkr -6 tkr 

SUMMA -7 716 tkr -5 786 tkr 

Not 4 - Interna kostnader (Inom kommunens 
räkenskap) 

År 2018 År 2017 

Personalkostnad -603 tkr -720 tkr 
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Städkostnad -35 tkr -35 tkr 

SUMMA -638 tkr -755 tkr 

Not 5 – Avskrivningar År 2018 År 2017 

Beloppet utgörs av planenliga avskrivningar. Beräknat 
på anskaffningsvärdet. 

-1 900 tkr -3 536 tkr 

Avskrivning i samband med övergång till 
komponentavskrivning 

-1 208 tkr 0 tkr 

SUMMA -3 108 tkr -3 536 tkr 

Not 6 - Finansiella intäkter År 2018 År 2017 

Ränta på bankmedel 0 tkr 0 tkr 

SUMMA   

Not 7 - Finansiella kostnader År 2018 År 2017 

Ränta på anläggningstillgångar. Baserad på 
internränta 

-1 104 tkr -1 060 tkr 

SUMMA -1 104 tkr -1 060 tkr 

 

VA-verksamheten redovisar ett underskott om 53 tkr. Kapitalkostnader utgör ett 
överskott om ca 2 600 tkr, vilket beror på fördröjning av investering gällande 
Örebrovatten. I övrigt redovisar tjänsteköp och nedskrivningar ett underskott om 
ca 2 200 tkr. Intäkter för konsumtionsavgifter blev ca 450 tkr lägre än budgeterat. 

VA-verksamheten är en stor del av tekniska stabens verksamhet. Flera stora projekt 
pågår, som t ex ny dricksvattenledning mellan Örebro och Fjugesta, utveckling av 
avloppsreningsverket i Fjugesta samt nya VA-verksamhetsområden. Inom VA-
området är även den ständigt pågående verksamheten med reparationer, underhåll 
och nyinstallationer en stor del i arbetet. Den starka tillväxten med nya hushåll 
innebär såväl mycket administrativt arbete som tekniskt arbete i form av 
inkopplingar, kontroller och vattenmätarinstallationer. Under året har arbetet med 
att ta fram en ny ABVA (allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) påbörjats. 
Det har även genomförts kontroller av vilka abonnenter som finns i systemen vid 
Sydnärkes kommunalförbund relaterat till avdelningens uppgifter om vilka som finns 
fysiskt anslutna till det kommunala VA-nätet. 

VA-verksamheten producerar och distribuerar dricksvatten samt omhändertar och 
renar spillvatten, vidare omhändertas också dagvatten. I VA-verksamheten ingår att 
projektera, upphandla, nybyggnation och reinvestering i VA-anläggningar. 

Vattenverk och avloppsreningsverk finns i Fjugesta. Vattenverket levererar vatten 
medan avloppsverket renar spillvatten från hushållen i Fjugesta. Till Lanna, 
Hidingebro och Skärmartorp distribueras vatten från Örebro och spillvatten leds åter 
till Örebro. Mullhyttan får leverans av vatten från Laxå kommun som även tar emot 
spillvattnet från Mullhyttan till avloppsreningsverket i Hasselfors. 

Driftverksamheten av VA-verken sköts genom avtal av Örebro tekniska förvaltning 
medan drift och underhåll av kvarstående anläggningar i Mullhyttan, såsom 



   
 

73 

 

högreservoaren och pumpstationen för spillvatten, sköts av Laxå Vatten. Drift och 
underhåll av ledningsnätet sköts av Lekebergs kommuns egen personal. Övriga 
kommuninnevånare har sitt vatten och avlopp genom enskilda anläggningar. 

  

NYCKELTAL År 2018 År 2017 

Producerad vattenmängd (tusen m3) 120 178 

Debiterad vattenmängd (tusen m3) 210 185 

Antal vattenläckor 4 10 

Antal avloppsstopp 4 8 

Vattenledningsnätets längd (km) 72 70 

Antal VA-abonnenter 1 333 1 222 

  

Balansräkning 

   VA Utfall VA Utfall 

BALANSRÄKNING Not År 2018 ÅR 2017 

TILLGÅNGAR  78 471 tkr 65 892 tkr 

Anläggningstillgångar  74 073 tkr 63 075 tkr 

Anläggningar, mark och byggnader 1 73 915 tkr 62 819 tkr 

Inventarier 2 64 tkr 131 tkr 

Maskiner och inventarier 3 94 tkr 125 tkr 

Omsättningstillgångar  4 398 tkr 2 907 tkr 

Kassa och bank 4 2 054 tkr 1 537 tkr 

Interimsfordringar 5 2 344 tkr 1 370 tkr 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  78 471 tkr 65 892 tkr 

Eget kapital  0 tkr 0 tkr 

därav årets resultat  -53 tkr 121 tkr 

Skulder  74 471 tkr 65 982 tkr 

Långfristiga skulder 6 76 442 tkr 64 637 tkr 

Kortfristiga skulder 7 2 029 tkr 1 345 tkr 
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Noter till balansräkning – VA-verksamheten 

Not 1 - Anläggningar, mark och byggnader År 2018 År 2017 

Bokfört värde 1 januari 62 819 tkr 59 754 tkr 

Årets anskaffningar 14 107 tkr 6 887 tkr 

Avskrivningar -1 803 tkr -3 439 tkr 

Årets försäljning 0 tkr -383 tkr 

Justering bokfört värde -1 208 tkr 0 tkr 

SUMMA 73 915 tkr 62 819 tkr 

Not 2 - Inventarier År 2018 År 2017 

Bokfört värde 1 januari 131 tkr 197 tkr 

Årets anskaffningar 0 tkr 0 tkr 

Avskrivningar -66 tkr -66 tkr 

SUMMA 65 tkr 131 tkr 

Not 3 - Bilar och transportmedel År 2018 År 2017 

Bokfört värde 1 januari 125 tkr 157 tkr 

Årets anskaffningar                              0 tkr                               0 tkr 

Avskrivningar -31 tkr -32 tkr 

SUMMA 94 tkr 125 tkr 

Not 4 - Kassa och bank År 2018 År 2017 

Bankmedel 2 054 tkr 1 537 tkr 

SUMMA 2 054 tkr 1 537 tkr 

Not 5 - Interimsfordringar År 2018 År 2017 

Sydnärkes kommunalförbund 2 344 tkr 1 370 tkr 

SUMMA 2 344 tkr 1 370 tkr 

Not 6 - Långfristiga skulder År 2018 År 2017 

Lån för finansiering av materiella 
anläggningstillgångar 

71 159 tkr 64 637 tkr 

Anslutningsavgifter 5 283 tkr                               0 tkr 

SUMMA 76 442 tkr 64 637 tkr 

Not 7 - Kortfristiga skulder År 2018 År 2017 

Leverantörsskulder 244 tkr 112 tkr 

Interimsskulder 808 tkr 256 tkr 

Avräkning gentemot kommunen 977 tkr 977 tkr 

Övriga kortfristiga skulder   

SUMMA 2 029 tkr 1 345 tkr 
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10 Redovisningsprinciper 
SAMMANSTÄLLD REDOVISNING 

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det 
innebär att kommunens anskaffningskostnader för aktier i holdingbolaget har 
eliminerats mot bolagets eget kapital. Vid konsolideringen har proportionell metod 
använts vilket innebär att tillgångar, skulder, intäkter och kostnader tagits upp till 100 
%. Detta motsvarar kommunens ägarandel i bolaget. Eliminering har gjorts av 
koncerninterna mellanhavanden som t ex hyror och VA-avgifter. Vid upprättandet av 
den sammanställda redovisningen har kommunens redovisningsprinciper varit 
vägledande. Någon justering har dock inte gjorts för olikheter i avskrivningsprinciper. 

DEN KOMMUNALA REDOVISNINGSLAGEN 

I 2018 års bokföring och bokslut har den kommunala redovisningslagens 
bestämmelser i allt väsentligt tillämpats. Här regleras hur kommunens ekonomiska 
resultat och finansiella ställning ska redovisas i en resultaträkning, balansräkning 
samt kassaflödesanalys. För att beskriva kommunens interna redovisning används en 
drift- och investeringsredovisning. Dessutom ska kommunen upprätta en 
sammanställd redovisning. Denna utgörs av resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys för kommunen och de kommunala bolagen. 

Poster i resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys har i förekommande fall 
justerats för föregående år med den tillämpning som gäller för räkenskapsåret. 

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

Kommunens affärsverksamhet innefattar vatten- och avlopp samt 
renhållningsverksamheten. De båda är taxefinansierade till 100 %. När det gäller 
renhållningskollektivet tillhör det numera Sydnärkes kommunalförbund och 
redovisas således där. För vatten- och avloppskollektivet redovisas det årliga 
resultatet separat i enlighet med ”Lagen om allmänna vattentjänster SFS 2006:412”. 
Detta innebär att verksamheten särredovisas både när det gäller det egna kapitalet 
men också upprättande av resultat- och balansräkningar. Allt för att en bedömning 
ska kunna ske om eventuellt överuttag. Inga kommungemensamma kostnader har 
fördelats, dvs. vatten- och avloppskollektivet har inte betalt för exempelvis 
övergripande administration, växel och dyl. 

Skatteintäkter – skatterna beräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
prognoser. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till räkenskapsåret har i 
huvudsak skuldbokförts och belastat verksamhetsårets redovisning. När det gäller 
VA-verksamheten, samfaktureras VA och avfall och varje månad överförs den 
aktuella fordran till VA-verksamheten från kommunen. Reglering görs en gång per år. 

Kundfordringar som inkommit efter årsskiftet men som avser räkenskapsåret har 
fordringsbokförts och tillgodoräknats årets redovisning. Har fordringarna inkommit 
under räkenskapsåret men är hänförliga till 2019 är dessa skuldbokförda och har inte 
påverkat årets resultat. Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som osäkra 
och har avskrivits i redovisningen, dock kvarstår fordran mot den enskilde. 

Arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som betalas 2019 men avser 2018 har 
skuldbokförts. Arbetsgivaravgifterna har påverkat 2018 års resultat. 
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Semesterlöneskuld för outtagen semester och övertid har redovisats som kortfristig 
skuld. Förändringen mellan 2017 och 2018 har redovisats som kostnad/minskad 
kostnad i driftredovisningen för respektive nämnd. 

Anläggningstillgångar och inventarier är upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
med eventuella investeringsbidrag och avskrivningar. Med anläggningstillgång och 
inventarier avses objekt med en ekonomisk livslängd på minst tre år och med en total 
utgift på ett basbelopp (2018: 45 500 kronor) exklusive mervärdesskatt. Enligt RKRs 
rekommendation 11.4 "materiella anläggningstillgångar", så ska avskrivningarna 
spegla hur tillgångarna förbrukas. Skillnader på förbrukning och nyttjandeperioder på 
betydande komponenter ska beaktas. Tillgångarna ska delas upp på komponenter 
och skrivas av separat. Lekebergs kommun har under 2018 tillämpat 
komponentavskrivning och anläggningsregistret har genomlysts och uppdaterats. 
Arbetet var klart till delårsrapporten 2018. 

Förråd har värderats enligt lägsta värdets princip. 

Kapitalkostnader är den samlade benämningen på avskrivningar och intern ränta. 
Internräntan beräknas på tillgångarnas bokförda värde. Internräntan har 2018 
uppgått till 1,75 %. Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden. 
Avskrivningar har beräknats enligt nominell metod. Avskrivningen påbörjas halvårsvis 
efter anskaffning. 

 

AVSKRIVNINGSTIDER  

IT-investeringar; Datorer, servrar mm 3-5 år 

Maskiner och inventarier 5-20 år 

Fordon och andra transportmedel 5-10 år 

Publika fastigheter 10-33 år 

Fastigheter för affärsverksamhet 20-33 år 

Markanläggningar 20-50 år 

 

Pensionsförmåner intjänade 2018 (avseende inkomster upp till 7,5 basbelopp) 
kommer att betalas ut till de anställda under 2019. Dessa redovisas därför som en 
kortfristig skuld. Pensioner avseende inkomster över 7,5 basbelopp redovisas som 
avsättning. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, med 
undantag för garantipensioner som redovisas som avsättning. Ansvarsförbindelsen 
inkluderar löneskatt med 24,26 %. 

Löner för timanställdas tid och OB-ersättningar redovisas månaden efter utbetalning 
(perioden december 2017 – november 2018). Vilket avviker mot god 
redovisningssed. 

Holdingbolagets årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2016:10 "Årsredovisning i mindre aktiebolag". Under 2018 har även de 
kommunala bolagen övergått till komponentavskrivning. 
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AVSKRIVNINGSTIDER KOMMUNALA 
BOLAG 

 

Byggnader 33-50 år 

Markanläggningar 20 år 

Maskiner och inventarier 3-20 år 
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11 Ord- och begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar - Fast och lös egendom som är avsedd för stadigvarande 
innehav. Fastigheter, fordon, maskiner är exempel på materiella 
anläggningstillgångar, medan aktier och andelar är finansiella anläggningstillgångar. 

Avskrivningar - Avser planmässig värdenedsättning av anläggningstillgång. 

Avsättningar - Ekonomiska förpliktelser som är säkra men ovissa till belopp eller till 
den tidpunkt då de ska infrias. 

Balansräkning - Redovisar översiktlig sammanställning av tillgångar och eget kapital 
samt skulder. 

Eget kapital - Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder, d v s hur 
mycket av tillgångarna som finansierats av egna medel. 

Finansnetto - Redovisar skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader i 
resultaträkningen. 

Interimspost - Fordran eller skuld mellan olika redovisningsår, se periodisering. 

Internränta - Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) 
som utnyttjas inom en viss verksamhet. 

Kapitalkostnad - Är en årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna. 
Avser ersättning för det kapital som utnyttjas av nämnden. Kapitalkostnad består av 
avskrivning och intern ränta. 

Kortfristiga skulder - Kortfristiga lån och skulder som förfaller till betalning inom ett 
år. 

Kassaflödesanalys - Översiktlig sammanställning av hur årets drift-, investerings- och 
låneverksamhet m.m. har bidragit till rörelsekapitalets förändring. 

Likvida medel - Anger vilken betalningsberedskap som finns på kort sikt. Likvida 
medel består av kontanter och banktillgodohavanden. 

Likviditet - Redovisar betalningsberedskap på kort sikt. 

Långfristiga lån - Skulder som förfaller till betalning om ett år eller senare. 

Nettoinvesteringar - Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag mm. 

Nettokostnader - Driftskostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel. 

Nyckeltal - Mäter förhållandet mellan två storheter, exempelvis andelen eget kapital 
i % av de totala tillgångarna (soliditet). 

Omsättningstillgångar - Är summan av likvida medel, kortfristiga fordringar och 
förråd. Dessa tillgångar kan på kort tid omsättas i likvida medel. 

Periodisering - Fördelning av kostnader och intäkter till den period då resurserna 
tillkommer eller förbrukas. 

Resultaträkning - Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den 
påverkat eget kapital. 

Rörelsekapital - Är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
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Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 

Skattesats - Anger hur stor andel per intjänad hundralapp som ska erläggas i 
kommunalskatt. 

Skatteunderlag - Totalsumman av kommunmedborgarnas beskattningsbara inkomst 
dividerat med 100. 

Soliditet - Redovisar andelen eget kapital av de totala tillgångarna, d v s graden av 
egenfinansiering av tillgångar. 

Skuldsättningsgrad - Skulder dividerat med eget kapital. 

Transfereringar – Avser bostadsbidrag, socialbidrag, bidrag till främmande 
inrättningar mm. 



Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Adam Kolthoff (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §40

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§40 - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018 (KS 19-159)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av 
det ekonomiska utfallet för 2018.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått tre mål, tre är 
delvis uppnådda.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 33 mnkr för 2018. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 24 mnkr och det helägda moderbolaget, 
Lekebergs kommunala holding AB redovisar ett positivt resultat om ca 10 mnkr. I Lekebergs 
kommunala holding AB ingår, Lekebergs Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter 
AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet.

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun - (KS 19-159-1)
 Årsredovisning 2018 Lekebergs kommun - (71604)
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Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §74

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

§74 - Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018 (KS 19-159)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
Årsredovisningen är både en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och en redovisning av 
det ekonomiska utfallet för 2018.

Av kommunfullmäktige beslutade 6 mål har nämnder och styrelsen uppnått tre mål, tre är 
delvis uppnådda.

Koncernen uppvisar ett positivt bokslutsresultat om 33 mnkr för 2018. Fördelningen är att 
Lekebergs kommun visar ett positiv resultat om 24 mnkr och det helägda moderbolaget, 
Lekebergs kommunala holding AB redovisar ett positivt resultat om ca 10 mnkr. I Lekebergs 
kommunala holding AB ingår, Lekebergs Bostäder AB och Lekebergs kommunfastigheter 
AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige

1. Beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i 
dessa organ avseende 2018 års verksamhet

2. Godkänner Lekebergs kommuns årsredovisning för 2018

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2018 för Lekebergs kommun - (KS 19-159-1)
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

 §40 KSAU Årsredovisning för Lekebergs kommun 2018 - (KS 19-159-2)
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LEKEBERGS
KOAAMUN

Revisorerna

Till kommunfullmäktige i
Lekebergs kommun

Revisorernas redogörelse för år 2018

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, god revisionssed och fast-
ställt revisionsreglemente. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all
verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar genomförts.

Bokslut och årsredovisning 2018

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verfcsam-
hetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans, kommunen gör i
år ett överskott och inga underskott från tidigare år finns att återhämta. Vi bedömer att
årsredovisningen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redo-
visning och god redovisningssed.

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?

Kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål för år 2018, samtliga är uppfyllda.
Kommunfullmäktige har också fastställt sex verksamhetsmål med 21 tillhörande indika-
torer med målvärden som också de följs upp i årsredovisningen.

I årsredovisningen presenteras bedömningen att 3 mål blev helt uppnådda och 3 mål blev
delvis uppnådda. Värderingen av måluppfyllelsen grundas i värderingen av de 21 indika-
torerna, där årsredovisningen anger att 14 är uppfyllda, 6 delvis uppfyllda och l ej upp-
fylld. För att målen skall betraktas som uppfyllda krävs att samtliga indikatorer soni mä-
ter målet är uppfyllda. Tittar man istället på indikatorerna är 14 av 21 uppfyllda, detta
motsvarar 67 %. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksam-
betens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten ex-
kluderat bolagen. De verksamhetsmässiga målen för 2018 är delvis uppfyllda.



• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-
tade enligt god redovisningssed.

Delårsrapport 2018

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
kommunens delarsrapport för perioden 2018-01-01 - 2018-07-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfulhnäktige
fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till kommun-
fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas. Revisorerna skall bedöma om
resultatet l delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen
som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå de tre
finansiella mål som fiillmäktige beslutat. Det prognostiseras ett positivt resultat som
uppgår till 16, 3 mnkr vilket är 2,4 mnkr högre än budgeterat. Enligt prognosen kommer
balanskravet att uppnås.

I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga 6 mål och 21 stycken underliggande
indikatorer som ftillmäktige fastställt för verksamheten. Redovisningen görs utifrån pro-
gnos för helårsutfallet. I delårsrapporten finns en utvärdering av de 6 verksamhetsmål
kommunfullmäktige har beslutat om. I denna prognos görs bedömningen att 2 mål upp-
fylls, 3 mål uppnås delvis och l mål uppnås ej.

Revisorerna bedömer att:

• delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redo-
visningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att
uppfyllas för år 2018.

• avvikelse mot Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation 11. 4 gäl-
lande avskrivningar förekommer då avskrivningarna aktiveras vid två tillfällen under
året och inte då de tagits i bruk.

• det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2018.

• att verksamhetens prognostiserade utfall, utifrån delårsrapportens återrapportering,
delvis är förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i budget 2018.

Fördjupade granskningar

För årets verksamhet har revisorerna utifrån sin bedömning av risk- och väsentlighet ge-
nomfört nedan beskrivna granskningar.

Granskning av den gemensamma IT-nämndens verksamhet i sam-
verkan med de förtroendevalda revisorerna iAskersund, Hallsberg
och Laxå kommuner

Syftet med granskningen är att undersöka om den gemensamma IT-nämndens verksam-
het är ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på ett sätt som ger en



god IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd. Detta utgjorde även granskningens
revisionsfråga.

I granskningen kontrollerades sammanlagt tio kontrollmål avseende styrning, behovs-
grundat verksamhetsstöd, organisation, IT-infrastruktur, utbildning, uppföljning m. m.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att IT- nämnden i Sydnärkes
verksamhet inte är ändamålsenligt organiserad, strukturerad och kontrollerad på ett sätt
som ger en god IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd. Vi har noterat de områden
där verksamheten kan strukturera och kontrolleras ytterligare för att bli mer ändamålsen-
lig.

Rekommendationer

För att stärka IT-leveransens ändamålsenlighet rekommenderade vi följande:

• att IT-nämnden i Sydnärke uppdaterar avsiktsförklaringen med förtydligade mål och
tydligare beskrivning av hur samverkan ska fungera mellan kommunerna och hiir
samverkan ska fungera mellan IT-förvaltning och övriga förvaltningar.

• att IT-nämnden ger IT-färvaltningen i uppdrag att skriva en IT-strategi som möter de
uppdaterade målen.

• att IT-nämnden att förtydligar IT-förvaltningschefens uppdrag genom att utforma en
instruktion.

Granskning av kultur- och utbildningsnämndens arbete mot krän-
kände behandling och diskriminering inom grundskolan
Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden säkerställer att arbetet mot krän-
kände behandling och diskriminering sker på ett ändamålsenligt sätt. Detta utgjorde även
granskningens revisionsfråga.

I granskningen ingick kontrollmål avseende styrning, uppföljning och internkontroll som
är direkt kopplade till nämndens ansvar utifrån Skollagen och Diskrimineringslagen.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kultur- och utbildningsnämn-
den delvis säkerställer att arbetet mot kränkande behandling och diskriminering sker på
ett ändamålsenligt sätt.

Rekommendationer

Utifrån de brister vi identifierade i granskningen lämnade vi följande rekommendationer:

• Vi bedömer att rektorerna har givits ansvaret för att fullgöra utbildningsanordna-
rens/nämndens ansvar enligt Diskrimineringslagen. Detta bör därför anges i nämn-
dens delegationsordning.

• Stödmaterial för framtagandet av planerna mot kränkande behandling och diskrimi-
nering bör fastslås så att innehållet i samtliga planer blir mer likvärdigt, samt att
samtliga skolenheters planer fullt ut följer direktiven i Skollagen och Diskriminerings-
lagen. Rutiner för hantering av kränkningar på internet bör även i större utsträckning
inkluderas i planerna, i de fall detta saknas.

• Nämnden bör tillse att regelbundna utbildningar gällande kränkande behandling och
diskriminering genomförs. Ett utbildningsmaterial bör även tas fram som ansvariga
kan nyttja för utbildning av mentorer och annan personal. Detta bör inkludera stöd



för att underlätta bedömningen av vad som bör föranleda en signal om kränkning
samt vägledning och verktyg för att genomföra kartläggningar och analyser.

• För att säkerställa en korrekt ärendegång bör nämnden se över nuvarande system för
ärendehantering, som av flera av de intervjuade anses omständligt. Den fortbildning
som ska ske i programmet Platina i oktober 2018 anser vi bör bidra till en sådan ut-
veckling och det är därför viktigt att nämnden säkerställer att detta implementeras.

• För att få en bättre uppföljning av trygghetsarbetet behöver nämndens uppföljning av
statistik, innefatta både signaler om kränkningar och fastställda kränkningar. Minst
årligen bör nämnden få en sammanställning som visar resultatet både per skolen-
hetsnivå samt på förvaltningsnivå nivå.

Övrigt

• Kommunstyrelsen bör revidera handlingsplanen mot trakasserier och kränkande sär-
behandling som berör kommunens arbetsgivaransvar. Handlingsplanen bör kom-
pletteras med kommungemensamma riktlinjer för hur kommunens arbetsgivaransvar
utifrån Diskrimineringslagen ska tillgodoses.

Granskning av upphandlingar och inköp

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas arbete
med inköp och upphandlingar sker på ett ändamålsenligt sätt. I granskningen ingick
kontrollmål som berörde förekomsten av policy och riktlinjer för direktupphandling samt
kännedom om och följsamhet till dessa och Lagen om offentlig upphandling. Granskning-
en berörde även uppföljning av avtalstrohet och direktupphandlingar.

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och nämn-
derna i begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt
sätt. Vi bedömer att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig
inköps- och upphandlingsverksamhet och vi lämnade därför följande rekommendationer.

Rekommendationer

• Vi rekommenderar att Lekebergs kommun uppdaterar sin upphandlingspolicy utifrån
gällande gränsvärden och lagstiftning. Vi rekommenderar också, så som lagen anger,
att det för kommunen beslutas om riktlinjer för direktupphandlingar, där det tydligt
och detaljerat beskrivs vem som få beställa-/upphandla vid olika beloppsgränser eller
tröskelvärden, regler för konkurrensutsättning, regler för direktupphandling och en
beskrivning kring den praktiska hanteringen. Det är också viktigt att kommunstyrel-
sen säkerställer att information om ovanstående sprids ut i verksamheten.

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer dokumentationsplikten i kom-
munen. Det kan exempelvis vara interna kontroller i form av stickprov samt informat-
ion och utbildning på området.

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer kännedom kring kommunens
befintliga ramavtal och att hålla befintlig leverantörsförteckning uppdaterad, men
också att se över behovet av att införa en avtalsdatabas där kommunens samtliga avtal
finns, sökbara. Vi rekommenderar också att information ges till berörda medarbetare
om vad kommunen har för ramavtal och var dessa återfinns.



• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer rutiner för systematiskt uppfölj-
ningsarbete mot avtalstrohet. Detta kan exempelvis vara regelbimdna uppföljningar i
form av månatliga/kvartalsvisa rapporter.

• Vi rekommenderar kommunstyrelsen att implementera rutiner och arbetssätt för
uppföljning och systematisk egenkontroll av direktupphandlingar. Så som exempelvis
stickprov.

Verksamhetsberättelse
Revisionsarbetet har fömtom ovan redovisade granskningar även omfattat träffar med
kommunstyrelsens presidium och kommundirektör samt nämndernas presidium och
förvaltningschefer.

Revisorerna har genomfort gemensamma träffar med revisorerna i Askersund, Hallsberg,
Kumla och Laxå med anledning av granskningar inom de gemensamma nämnderna. Re-
visorerna har deltagit vid länsrevisionskonferensen som vi själva ansvarade för i år. Vår
revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll och information
samt att i övrigt hålla oss underrättade om verksamheten.

Revisorernas förvaltning
Under aret har vi haft sju revisionsmöten. Som sakkunnigt biträde anlitas Kommunal
Sektor inom PwC.

Vårt anslag för 2018 var 577 ooo kronor. Anslaget har använts på följande sätt.

Arvoden, ersonalomkostnader m. m.

Kurser, litteratur, konferens m.m.
Kö av 'änster

Totalt

2018

162,4
2,0

405,0
569,4

Lekeberg 2018-04-16

FORLEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

C^^ JU-
Birgitta Hultin
Ordförande
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LEKEBERGS
KOMMUN

Revisorerna

Till kommunfullmäkdge i
Lekebergs kommun

Revisionsberättelse för år 2018

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kom-
munstyrelsen, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannareviso-
ren Lekebergs Kommunala HoldingAB, LekebergsBostäder AB och Lekebergs Kommun-
fastigheter AB även verksamheten i dessa företag under år 2018. Granskningen har också
omfattat den verksamhet som imder år 2018 har bedrivits av Sydnärkes byggnämnd, Syd-
narkes miljönämnd, Sydnärkes lönenämnd, Taxe- och avgiftsnämnd och Sydnärkes IT-
nämnd.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande
mål, beslut och riktlinjer samt del lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för åter-
redovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de^lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och in-
riktning samt givit det resultat som redovisas i "Revisorernas redogörelse för år 2018.

V^ bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hus-
hållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfyllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verlsamheten exkluderat bolagen. De
verksamhetsmässiga målen för 2018 är delvis uppfyllda.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer även att
styrelsens och övriga nämnders interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprät-
tade enligt god redovisningssed.

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

^- (^ <^L
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Ansvarsfrågan

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kultur- och bild-
ningsnämnden, socialnämnden samt de gemensamma nämnderna Sydnärkes bygg-
nämnd, Sydnärkes miljönämnd, Sydnärkes lönenämnd, Taxe- och avgiftsnämndoch Syd-
närkes IT-nämnd och de av Lekebergs Kommunfullmäktige valda ledamöterna i dessa'
organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen för 2018.

Lekeberg 2019-04-16

Birgitta Hultin

&-2G
Åsa Ek

^y^—
Tommy Gustafsson

^

ThordJoh
?^d^^-

iUsson

Till revisionsberättelsen bifogas bilagorna

Revisorernas redogörelse för år 2018
Revisionsberättelse Lekebergs Kommunala Holding AB
Revisionsberättelse LekebergsBostäder AB
Revisionsberättelse Lekebergs Kommunfastigheter AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs Kommunala Holding AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport LekebergsBostäder AB
Lekmannarevisorernas granskningsrapport Lekebergs Kommunfastigheter AB
Revisionsberättelse Nerikes Brandkår
Revisionsberättelse Sydnärkes Kommunalförbund



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bokslut 2018
Mål och ekonomi



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Indikatorer

En ej uppnådd indikator
• Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 

Från en redan hög nivå om 92,2% till 74,5%



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Ekonomiskt resultat 2018
Positivt resultat 23,8 mnkr

Budgeterat resultat 14 mnkr 

Skatter & bidrag 15 mnkr
 inkl Byggbonus o välfärd.

Utdelning o Reavinster 3 mnkr 

Arbetsgivaravgifter 2 mnkr

Pensionsskuldsförändring - 11 mnkr 
 

Kommunens verksamheter 2,7 mnkr
Extra tillskott KUB - 2 mnkr



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Bokslut 2018
DRIFTREDOVISNING 2018 Budget Netto Avvikelse

Kommunstyrelsen 88 386 tkr 84 115 tkr 4 271 tkr

Kultur- och 
bildningsnämnd

203 139 tkr 204 568 tkr - 1 429 tkr

Socialnämnd 155 918 tkr 156 038 tkr - 120 tkr

Sydnärkes IT nämnd 0 tkr 0 tkr 0 tkr

VA-verksamheten 0 tkr 53 tkr - 53 tkr

SUMMA NÄMNDER 447 443 tkr 444 776 tkr 2 669 tkr



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Finansiella mål 
• Resultatet ska i genomsnitt under en treårsperiod vara positivt och uppgå till 2% 

av skatter och bidrag.
-Målet uppnås och uppgår till 5,7% för perioden 2016-2018
• Årets investeringar och amorteringar ska finansieras av egna medel.

- Målet uppnås till 100%
• Verksamhetens nettokostnad ska understiga 100% av skatter och bidrag.

- Målet uppnås! Verksamhetens nettokostnad 95,32%



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Analys av resultatet

• Vad består resultatet av?
• Ett medvetet politiskt val genom skattehöjning och ökat resultatkrav
• Högt ekonomisk resultat vs effektiviseringar inom vht
• Möjliggör framtida investeringsbehov

Budgeterat resultat 14
Skatter och bidrag 10
Byggbonus, Välfärd mfl 5
Arbetsgivaravgifter 2
Reavinst, finansnetto 3
Verksamheternas resultat 3
Pensionskuldsförändring -11
Extra tillskott KUB -2
RESULTAT 24



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Likviditetens utveckling 2014-2018

LIKVIDITET:

ØKortsiktig betalningsförmåga.

ØHur mycket pengar vi har på 

banken.



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resultat och soliditet



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Sammanfattning:

• Verksamheterna är på gång och har god 
budgetdisciplin!

• Mycket god likviditet!
• Hög soliditet!
• Alla finansiella mål är uppnådda!
• Bokslutsresultateten för 2017/2018 är i 

rekordnivå i Lekebergs historia!
• Borgar för framtida investeringar!



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

”Tack vare utmärkta finanser fått betyget A och erhåller 

därmed vår certifiering för bokslutsåret 2017.” 

• 58 av landets 290 kommuner erhöll denna utmärkelse.

• Endast Lekebergs kommun och Örebro kommun som erhållit 
betyget A i Örebro län.

• Rankingen sker utifrån 19 finansiella nyckeltal, där högsta 
betyget måste erhållas genomgående för att kommunen ska 
få betyget A.
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Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse på del av 
fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Fanny Germer
Kommundirektör Handläggare
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Detaljplan för fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.            

(Del av Vreta Bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet 

Hidinge-Lanna 4:62.  

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2018-12-20 och 2019-01-31. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 7 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

 

Under samrådet inkom ett yttrande avseende detaljplanen som inte skickades vidare för kännedom 

från kommunen till byggförvaltningen förrän efter det att planen gick ut på granskning – detta yttrande 

togs därmed inte med för behandling i samrådsredogörelsen för planen. Detta har i sin tur medfört att 

kommunen har gjort bedömningen att en ny uppdaterad samrådsredogörelse ska upprättas där 

yttrandet behandlas samt att en ny granskning ska genomföras med de uppdaterade handlingarna. De 

synpunkter som kommit in under genomförd granskning 20 december – 31 januari besvaras i detta 

granskningsutlåtande 1 (granskningsutlåtande 2 avses upprättas efter den andra granskningen).  

 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2019-01-28 

2. Lantmäteriet 2019-01-18 
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3. Trafikverket 2019-01-07 

4. Sydnärkes kommunalförbund 2018-12-18 

5. Skanova 2018-12-19 

6. E.ON 2019-01-25 

7. Socialnämnden 2019-01-30 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att detaljplanen inte kommer prövas.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser fortsatt att en bedömning av planens möjliga påverkan på miljökvalitetsnormer för 

vatten behöver göras avseende närliggande vattenförekomster vilket i detta fall är Garphytteån-

Falkabäcken. Länsstyrelsen förtydligar att dammar på en golfbana inte utgör vattenförekomster.  

Fornlämningar 

Länsstyrelsen konstaterar att en arkeologisk förundersökning är utförd och att denna inte kräver några 

ytterligare krav på arkeologi. Länsstyrelsen uppmärksammar dock att tillstånd till borttagande av del 

av fornlämning måste sökas innan ny bebyggelse kan uppföras på platsen.  

 

Tillfart till planområdet 

Länsstyrelsen anser fortsatt att en anslutningsväg från Vretavägen till planområdet bör planläggas för 

att säkerställa tillfart till området. Man framför även att anslutningsväg bör utformas med 

vändmöjlighet och vara utformad med tanke på ökad trafikering samt anpassad för servicefordon och 

räddningstjänst.  
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Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 

Planbeskrivningen kompletteras avseende miljökvalitetsnormer. 

 

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

U-område 

Lantmäteriet uppmärksammar att det framgår av planbeskrivningen att det kommer krävas ledningsrätt 

eller servitut men att det saknas redogörelse för vem som äger ledningarna samt vem som ska ansöka 

om bildande av ledningsrätt samt vem som ska betala förrättningskostnaderna.  

Utfartsväg 

Lantmäteriet uppmärksammar att det saknas en redogörelse för hur kommunen har tänkt att lösa 

tillfartsfrågan samt vilka fastighetsrättsliga åtgärder som tillfartsfrågan kräver. Lantmäteriet frågar sig 

om det är tänkt att det ska bildas en gemensamhetsanläggning och undrar vilka fastigheter som i 

sådant fall är tänkt ska ingå i gemensamhetsanläggningen.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen förtydligas avseende u-området och utfartsvägen. 

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 

Noteras.  

 

 

4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund framför att de inte har ytterligare synpunkter i ärendet.   
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Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova redogör för lokaliseringen av ledningar i anslutning till planområdet samt framför att man 

generellt önskar att man så långt som möjligt kan behålla befintliga teleanläggningar i sitt nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer vid flytt. Skanova framför även att 

man generellt förutsätter att den part som initierar åtgärden även bekostar den om ledningar trots allt 

måste flyttas.   

Kommentar: 

Noteras.  

 

6. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON redovisar ett kabelstråk som tidigare låg längre in på planområdet men som nu flyttats strax 

utanför planområdet. I övrigt framför man att man inte har något att erinra.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

 

7. Socialnämnden 

Sammanfattning: 

Socialnämnden har inget att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar: 

Noteras.  
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Förslag till revidering av detaljplan för del av fastighet 

Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) Lekebergs 

kommun, Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Planbeskrivningen kompletteras avseende miljökvalitetsnormer. 

 Planbeskrivningen förtydligas avseende u-området och utfartsvägen. 

 

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Jonas Kinell   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del 
av Vreta Bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62. 

Granskningen 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 18 § har planförslaget varit tillgängligt för 

granskning under tiden mellan 2019-02-15 och 2019-03-10. Berörda sakägare, kommunala instanser, 

statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har underrättats. 

Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda, en underrättelse har publicerats på 

kommunens anslagstavla. Alla planhandlingar i sin helhet har funnits tillgängliga på 

byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 6 yttranden inkommit. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

 
Under samrådet inkom ett yttrande avseende detaljplanen som inte skickades vidare för kännedom 

från kommunen till byggförvaltningen förrän efter det att planen gick ut på granskning – detta yttrande 

togs därmed inte med för behandling i samrådsredogörelsen för planen. Detta har i sin tur medfört att 

kommunen gjorde bedömningen att en ny uppdaterad samrådsredogörelse skulle upprättas där 

yttrandet behandlas samt att en ny granskning skulle genomföras med de uppdaterade handlingarna. 

De synpunkter som kommit in under genomförd granskning 20 december – 31 januari besvaras i 

granskningsutlåtande 1. 

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2019-02-18 

2. Lantmäteriet 2019-02-27 

3. Trafikverket 2019-03-01 

4. Skanova 2018-12-19 
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5. Sydnärkes kommunalförbund 2019-03-06 

6. E.ON 2019-02-28 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Länsstyrelsen anser fortsatt att det bör göras en bedömning av detaljplanens möjliga påverkan på 

miljökvalitetsnormer för vatten avseende närliggande vattenförekomster, som i detta fall är 

Garphytteån – Falkabäcken. Länsstyrelsen förtydligar att dammar på en golfbana inte utgör 

vattenförekomster. 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen konstaterar att en arkeologisk förundersökning är utförd och att den inte kräver några 

fortsatta krav på arkeologi. Länsstyrelsen förtydligar att det inför byggnation måste sökas tillstånd för 

borttagande av del av fornlämning enligt kulturmiljölagen.  

Tillfart till planområdet 

Länsstyrelsen anser fortsatt att anslutningsväg till planområdet från Vretavägen (väg 567) bör 

planläggas för att säkerställa tillfart till området. Länsstyrelsen framför även att anslutningsväg bör 

utformas med vändmöjlighet och vara utformad med tanke på ökad trafikering och vara anpassad för 

servicefordon och räddningstjänst.  

 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har uppdaterats  gällande miljökvalitetsnormer för vatten.  

Synpunkterna beaktas.   
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

Fastighetsrättsliga frågor 

Lantmäteriet konstaterar att kommunen skrivit att utfart kan lösas genom att nya fastigheter även ska 

ingå i samfälligheten och att det kan krävas omprövning av Vreta S:5. 

Lantmäteriet vill påminna om att nyblivna fastigheter inte kan anslutas till samfälligheter som till 

gemensamhetsanläggningar. Det enda sättet en avstyckning kan få andelstal i en samfällighet är om 

den fördelas en del av en annan fastighets andelstal. Lantmäteriet anser att en samfällighet inte kan 

omprövas och anser att detta ska tas bort ur texten.  

Kommentar: 

Meningen kring att samfälligheten kan omprövas tas bort ur planbeskrivningen.  

 
 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet.  

Kommentar: 

Noteras. 

 

 

4. Skanova 

Sammanfattning: 

Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i sitt nuvarande läge föratt 

undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. Om Skanova tvingas vidta 

flytta eller skydda telekablar för att ge möjlighet för exploatering förutsätter Skanova att den part som 

initierar åtgärden bekostar den.  

Kommentar: 

Noteras. 

 
 

5. Sydnärkes kommunalförbund 
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Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund framför att de inte har något mer att tillägga då tidigare lämnade 

synpunkter beaktats och återfinns i granskningshandlingen.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

6. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON framför att de inte har något att erinra. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

 

 

 

 
  



GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 

2019-03-12 

 

 

Sida 6 av 6 
 

Förslag till revidering av detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 (Del av Vreta bytomt) Lekebergs 
kommun, Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Meningen kring att samfälligheten kan omprövas tas bort ur planbeskrivningen.  

 
 

Granskningsutlåtandet har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Fanny Germer                         Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.  

(Del av Vreta bytomt) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet 

Hidinge-Lanna 4:62. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2018-06-20 och 2018-07-18. Berörda sakägare, kommunala instanser, statliga 

myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts tillfälle för 

samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda och funnits tillgängligt på 

byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 11 yttranden inkommit. Under samrådet inkom ett 

yttrande avseende detaljplanen som inte skickades vidare för kännedom från kommunen till 

byggförvaltningen förrän efter det att planen gick ut på granskning – detta yttrande togs därmed inte 

med för behandling i samrådsredogörelsen för planen. Detta har i sin tur medfört att kommunen har 

gjort bedömningen att en ny uppdaterad samrådsredogörelse ska upprättas där yttrandet behandlas 

samt att en ny granskning ska genomföras med de uppdaterade handlingarna. I detta dokument 

sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att 

tillgå i sin helhet på Sydnärkes Byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2018-07-02 

2. Lantmäteriet 2018-07-19 

3. Trafikverket 2018-06-26 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2018-07-05 

5. Nerikes Brandkår 2018-06-18 
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6. Sydnärkes kommunalförbund 2018-06-25 

7. Ellevio 2018-06-29 

8. E.ON 2018-07-09 

9. Korsgatans vägsamfäll ighet  2018-07-11 

10. Kultur- och bildningsnämnden  2018-08-16 

11. Representant ”stoppa exploateringen av 
Lanna”  

2018-07-16 (expedierades från 
kommunen ti ll  byggförvaltningen 2018-
12-17) 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med ÖP – Länsstyrelsen konstaterar att aktuellt planområde delvis inom och direkt 

angränsande till utpekat utbyggnadsområde för bostäder.  

Behovsbedömning - Länsstyrelsen delar kommunens åsikt att förslaget inte innebär betydande 

påverkan på miljön. 

Fornlämningar – Planområdet berör del av Vreta bytomt, Hidinge 97:1 som i tidigare genomförd 

utredning bedömts som fornlämning. Man framför att det krävs tillstånd enligt kulturmiljölagen inför 

eventuell byggnation. Som underlag för att kunna ge tillstånd behöver Länsstyrelsen besluta om en 

arkeologisk förundersökning. Länsstyrelsen menar också att en arkeologisk förundersökning med 

fördel kan göras på en större yta om det finns planer att bebygga andra delar av bytomten.  

Biotopskydd – I anslutning till planområdet finns en allé som omfattas av det generella biotopskyddet 

enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Länsstyrelsen framför att dispens måste sökas hos dem om allén 

riskerar att skadas i samband med exploatering.  
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Tillfart – Länsstyrelsen anser att en tillfart från Vretavägen (väg 567) bör planläggas för att säkerställa 

tillfart till området och att denna bör utformas med tanke på ökad trafikering mm.  

Närhet till golfbana – Man bedömer att det kan finnas risk att golfbollar kan nå planområdet vilket kan 

orsaka skador. Länsstyrelsen anser att det bör föras ett resonemang kring detta samt att säkerställa att 

skador inte uppstår.  

Föroreningar – Länsstyrelsen påpekar att det förekommer flera rödfyrsupplag i trakten och att det finns 

skäl att vara uppmärksam på detta vid exploatering på eventuella fyllnadsmassor.  

Skyfall – Länsstyrelsens skyfallskartering visar på en mindre lågpunkt i östra delen av planområdet 

och framför att man bör göra en bedömning i planbeskrivningen kring eventuella åtgärdsbehov.  

Dagvatten - För att skapa förutsättningar för infiltration inom kvartersmarken anser Länsstyrelsen att 

planbestämmelse om dagvattenhantering bör kompletteras till plankartan, exempelvis bestämmelse om 

andel hårdgjord yta.   

 

MKN – Information som motiverar bedömning om status, MKN och miljöproblem gällande 

närliggande vattenförekomster saknas och Länsstyrelsen anser att detta bör kompletteras. 

Kommentar: 

En beställning om arkeologisk förundersökning har skickas till Länsstyrelsen. 

En ansökan om biotopskyddsdispens har skickats till Länsstyrelsen beträffande den allé som kan 

omfattas av biotopskydd.  

Den samfällda väg som går norr om området (Vreta s:5) är tänkt att fungera som tillfart för 

tillkommande bebyggelse. Tillfarten bedöms inte nödvändig att planlägga som gata. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande närheten till golfbanan och ev. risker att golfbollar kan 

nå planområdet. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande rödfyrsupplag i trakten. 

Planbeskrivningen kompletteras gällande skyfall och översvämningsrisker. 

Planbestämmelser bedöms inte nödvändiga gällande dagvattenhanteringen. Naturlig infiltration 

inom kvartersmark kompletteras av befintligt ledningsnät som ska omhänderta dagvattnet.  

Information som motiverar huruvida miljökvalitetsnormer överskrids bedöms inte nödvändigt, 

närliggande vattenförekomster består av konstruerade dammar på golfbanan utan direkt 

anknytning eller samband till planområdet.  
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2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

U-områden – Lantmäteriet framför att ledningarna normalt sett behöver ledningsrätt eller servitut för 

att säkerställas och att detta skulle behöva beskrivas i genomförandeavsnittet i planbeskrivningen.  

Utfartsväg – Lantmäteriet frågar sig hur det är tänkt att de nya fastigheterna ska ges rätt till utfart och 

anser att kommunen bör överväga att planlägga gata till området och att det i sådant fall bör framgå 

vilka inlösensregler som gäller. Man kommenterar också att utfartsfrågan annars får lösas genom 

servitut eller gemensamhetsanläggning, i sådant fall behöver konsekvenserna av detta beskrivas i 

planbeskrivningen.  

Områdesbestämmelse – Man framför att det bör framgå att områdesbestämmelser som berörs 

automatiskt upphör att gälla så snart beslut om att anta detaljplanen vinner laga kraft.  

Exploateringsavtal – Lantmäteriet framför att om ett exploateringsavtal avses upprättas behöver 

avtalets huvudsakliga innehåll redovisas i planbeskrivningen.    

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att ledningar normalt sätt behöver 

ledningsrätt eller servitut för att säkerställas.  

Den samfällda väg som går norr om området (Vreta s:5) är tänkt att fungera som tillfart för 

tillkommande bebyggelse. Tillfarten bedöms inte nödvändig att planlägga som gata. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om att områdesbestämmelser som berörs inom 

planområdet automatiskt upphör att gälla så snart beslut om att anta detaljplanen vinner laga kraft. 

Det nu aktuella planförslaget beröras av avtal kopplat till exploateringen beträffande detaljplan för 

del av Vreta 2:11 (del av golfbanan i Lanna) ”Lanna Valley”. Ett exploateringsavtal som 

kompletterar tidigare ställningstaganden och reglerar detaljer för det nu aktuella området avses 

upprättas mellan exploatören och Lekebergs kommun. För nu aktuellt planförslag finns 

detaljplaneavtal upprättat, detta reglerar dock endast kostnader mm som uppkommer i samband 

med planarbetet.     

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 
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4. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Miljönämnden har inget att erinra mot detaljplanen så länge man tar hänsyn till värdefulla träd, 

(exempelvis ekar och grövre ädellövträd).  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Inom ramen för detaljplanen föreslås inga åtgärder som kan skada några 

värdefulla träd. Dock behöver några träd avverkas som kan utgöra en del av en allé som finns i 

planområdet. En ansökan om biotopskyddsdispens har därför skickats till Länsstyrelsen. 

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår föreslår att brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till nya plan. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med maximalt inbördes 

avstånd av 400 meter.  

Kommentar: 

Planbeskrivningen kompletteras gällande brandvattenförsörjningen.  

 

6. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund påpekar att det inte omnämns hur hanteringen av hushållsavfallet är 

tänkt att ske men att man antar att det ska ske på sedvanligt sätt, d.v.s. med sopkärl för varje lägenhet. 

Eftersom radhusbebyggelse är aktuellt framför man dock att det vore bättre hanteringsmässigt från 

förbundets sida med en sammanhållen lösning genom ”miljöhus” alternativt markbehållare.    

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen kompletteras med information om lämplig 

avfallshantering.  

7. Ellevio 

Sammanfattning: 

Ellevio konstaterar att planen inte berör deras koncessionsområde och har därmed inget mer att 

tillägga. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

Uppdaterad version 2019-02-04 

 

 

Sida 6 av 9 
 

8. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON konstaterar att de har kabelstråk inom området som de behöver mäta in för att få fram ett mer 

exakt läge. E.ON framför att de återkommer med exakt läge på kabelstråket när de gjort inmätningen. 

I övrigt har man inget att erinra.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

 

 

 

9. Korsgatans vägsamfällighet 

Sammanfattning: 

Vägsamfälligheten framför att de tidigare påpekat att trafiksituationen i Hidinge-Lanna inte är 

tillfredsställande och att den stora inflyttningen resulterar i hög belastning på vägarna i området. Man 

anser att väg 567 och väg 562 behöver avlastas med en ny väg öster om väg 567, mellan 

golfanläggningen och väg 691 (gamla E18). Vidare framför man att denna nya väganslutning behöver 

bli verklighet och tas i bruk innan några framtida bygglov beviljas.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Önskemål om en ny väganslutning öster om väg 567 förs vidare till 

tjänstemän och politiker inom Lekebergs kommun. Planförslaget bedöms emellertid inte resultera i 

några betydande trafikökningar i området, en ny väganslutning öster om väg 567 bedöms inte 

nödvändig just med anledning av detta enskilda projekt.   

 

10. Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Kultur- och bildningsnämnden framför att då detaljplanen kan medföra att det flyttar in ytterligare 

barnfamiljer i området kan det komma att ställa krav på kommunen vad gäller förskole- och 

skolverksamhet. Man anser att det är av stor vikt att det tas fram en långsiktig plan för behovet av 

utökning av lekytor och platser i förskola och skola som nybyggnation i området medför. Kultur- och 

bildningsnämnden påpekar även att följande frågor bör beaktas:  

Barnperspektivet och säkerhet – Man anser att säkerhetsfrågor vad gäller trafik och barnens 

möjligheter att ta sig fram på ett trafiksäkert sätt beaktas. 
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Miljö – Man framför att anslutande vägar till det planerade området bör angöras med hänsyn till korta 

resvägar för att minimera miljöpåverkan och att gång- och cykelvägar bör finnas som alternativ till 

bilvägar. 

Tillgänglighet – Man framför att tillgängligheten i området kring förskolor, skola och sporthall 

behöver beaktas med hänsyn till utökade barn- och elevantal i Hidinge-Lanna. 

Kultur- och bildningsförvaltningen framför slutligen att man ställer sig positiv till detaljplaneförslaget 

förutsatt att hänsyn tas till det ökade behovet av platser i förskola och skola.  

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Nu aktuellt detaljplaneförslag möjliggör dock endast bostäder inom den 

begränsade avgränsningen för planområdet. De frågor som framförs av kultur- och 

bildningsnämnden berör mer övergripande utmaningar och behov vilket inte kan hanteras eller 

bemötas inom ramen för detaljplanen.   

 

11. Representant ”stoppa exploateringen av Lanna”  

Sammanfattning: 

Synpunkterna utgår från önskemålet att pågående exploatering i hela Lannaområdet borde stoppas i 

sin helhet.  

I yttrandet framförs sammanfattningsvis följande synpunkter: 

Trafiksituationen – Man anser att trafiksituationen i Lanna har förvärrats de senaste åren och att det är 

viktigt att kommunen planerar för bättre och säkrare trafiklösningar. Det framförs att exploateringen i 

Lanna medfört en mer ansträngd belastning på befintliga vägar/gator. Man anser att många av vägarna 

och gatorna i området är högt belastade och att de inte är dimensionerade för höga trafikflöden och 

höga hastigheter. Man anser att kommunen först borde lösa trafiksituationen innan det ges klartecken 

för nya byggprojekt.  

Barnomsorgen – Det redovisas uppgifter om barnkullarnas storlek samt en bedömning med 

uppskattade barnkullar med anledning av en växande befolkning. Man anser att det finns plats- och 

resursbrist inom barnomsorgen och att denna situation måste lösas innan nya byggprojekt ges 

klartecken.   

Grönområden/rekreation – Man anser att flertalet grönområden exploaterats bort under senare och att 

kommunen borde göra en övergripande översyn för att ta ställning kring vilka områden som man vill 
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bevara, grönstrukturplanen anses vara en bra början. Man framför att även de som inte golfar önskar 

och behöver rekreationsområden.   

Vatten- och avlopp – Man framför att vissa hushåll i Lannaområdet märkt av vattentryckfall efter att 

byggandet tilltagit. Man anser att Lekebergs kommun måste säkerställa att VA-nät och 

vattenförsörjning klarar av att betjäna befintliga samt nya hushåll innan man beviljar ytterligare 

exploatering.   

Den fördjupade översiktsplanen – Det framförs att man anser att bedömningen att detaljplaneförslaget 

efterföljer intentionen i den fördjupade översiktsplanen i området (FÖP Vintrosa-Lanna, antagen 

2012) är felaktig och behöver omprövas. Man hänvisar till ställningstagandet på sida 25 i FÖP:en där 

det framgår att ”nyproduktion av bostäder i Lanna ska ske i mindre grupper eller som komplettering 

till befintlig bebyggelse och utformas med bykaraktär. Villatomter ska i huvudsak vara ca 1500 m2 för 

att ta hänsyn till befintlig landskapsbild och den lantliga karaktären”.  

Yttrandet avslutas med en summering av synpunkterna där man yrkar att Lekebergs kommun inte ska 

ge klartecken till detaljplanen innan man åtgärdat de problem som man anser finnas i Lannaområdet, 

främst baserat på trafiksituationen, plats- och resursbrist inom barnomsorg och skola, 

ställningstaganden kring bevarandet av grönområden, vatten- och avloppssituationen. Därtill framför 

man att Lekebergs kommun inte bör ge klartecken till detaljplanen då man anser att den inte uppfyller 

intentionerna i FÖP:en.     

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Nu aktuellt detaljplaneförslag möjliggör dock endast bostäder inom den 

begränsade avgränsningen för planområdet. De frågor som framförs av representanten för ”stoppa 

exploateringen av Lanna” berör främst mer övergripande utmaningar och behov vilket inte kan 

hanteras eller bemötas inom ramen för detaljplanen. Kommunens politiker har beslutat att området 

ska detaljplaneläggas för att möjliggöra bostadsbebyggelse och det är byggförvaltningens uppgift att 

verkställa kommunens beslut.  

Angående överensstämmelsen med den fördjupade översiktsplanen så gäller först och främst att en 

översiktsplan är ett vägledande strategiskt dokument som anger visionen och riktlinjerna för 

området, denna är alltså inte juridiskt bindande på samma sätt som en detaljplan, det finns 

möjlighet för kommunen att göra avsteg från översiktliga planeringsdokument. 

Helhetsbedömningen är att detaljplanen följer intentioner i översiktsplanen, planområdet ligger 

inom och i direkt angränsning till ett utbyggnadsområde för bostäder. Med hänsyn till de 

platsspecifika förutsättningarna finns alltid utrymme i detaljplanläggningen att göra bedömningar 

kring vilka bestämmelser som är lämpliga. Dock kan även uppmärksammas att det vid sidan av det 
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generella ställningstagandet på sida 25 i FÖP:en även finns ett specifikt ställningstagande på sida 

29 som berör det nu aktuella planområdet. För utbyggnadsområdet som planområdet i huvudsak 

ingår i anges att det ”kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder. Inslag av fritidsaktiviteter och lek. Stor 

hänsyn tas till natur. Bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär”.  

En detaljplan styr vad man får och inte får bygga men inte vad som ska byggas, detaljplanen 

bedöms sammantaget vara utformad för att skapa förutsättningar för bebyggelse i lantlig karaktär. 

I samband med bygglovsprövning kan mer detaljerade bedömningar göras kring utformningsfrågor 

kopplat till den bebyggelse som kan bli aktuell i området.  

 

 

Förslag till revidering av detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) Lekebergs 
kommun, Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande närheten till golfbanan och ev. risker att 

golfbollar kan nå planområdet. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande rödfyrsupplag i trakten. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande skyfall. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att ledningar normalt sätt behöver 

ledningsrätt eller servitut för att säkerställas.  

 Planbeskrivningen kompletteras med information om att områdesbestämmelser som 

berörs inom planområdet automatiskt upphör att gälla så snart beslut om att anta 

detaljplanen vinner laga kraft. 

 Planbeskrivningen kompletteras gällande brandvattenförsörjningen. 

 Planbeskrivningen kompletteras med information om lämplig avfallshantering. 
 

 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

 

Jonas Kinell   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Detaljplan för del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt)

Antagandehandling
Mars 2019

Dnr: KS 17-331

P L A N B E S K R I V N I N G 



HÄR ÄR VI NU

VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta 
ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur 
marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, 
hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller 
gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden 
vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat 
förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. När 
planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs planförslaget 
ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, kommunala 
instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer 
m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen kan mindre 
justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta sker genom beslut 
i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till Kommunstyrelsen. 
Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre veckor 
efter att beslut om antagande tillkännagivits. 



3

Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:1000 (A2)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande 1
- Granskningsutlåtande 2

Bakgrund
Ansökan om planbesked för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom det aktuella 
området inkom in till Sydnärkes Byggförvaltning i mars 2017. Kommunstyrelsen 
i Lekebergs kommun gav 2017-05-30 positivt planbesked och Sydnärkes 
Byggförvaltning fick uppdraget att under 2018 inleda detaljplaneläggning för det 
aktuella området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Miljöbedömning
Enligt plan-och bygglagen (PBL) kap 4. 34 § skall en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
behovsbedömning har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kommer därför inte upprättats enligt kraven i 
PBL 4 kap. 34 §. 

Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

Närmaste vattenförekomst Garphytteån-Falkabäcken är lokaliserad ca 1,5 kilometer 
väster om planområdet, denna ska uppnå god kemisk status, med undantag för överallt 
överskridande ämnen. I dagsläget är den dock inte bedömd utan överallt överskridande 
ämnen, så nuvarande status är okänd. Den ska uppnå god ekologisk status till 2021, och 
klassas idag till måttlig status. Vattnets stora problem handlar om bruten konnektivitet 
och andra morfologiska brister. Morfologiskt berör detaljplanen inte vattendraget alls, 
och den ekologiska statusen påverkas inte heller av detaljplanen, inget dagvatten avses 
ledas till ån.

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET  
HIDINGE-LANNA 4:62 M.FL. (DEL AV VRETA BYTOMT)
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planområdet är beläget i Lanna i de norra delarna av Lekebergs kommun. Avståndet 
till Fjugesta är ungefär 10 km och till centrala Örebro är det ungefär 20 km. Områdets 
areal uppgår till cirka 6000 m2.  

Markägoförhållanden
Marken i området är i privat ägo.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är ett platåberg 
med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska förutsättningarna är en 
bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det finns skogsmiljöer i form av 
björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- och åkermark samt ett stort urval av 
blommor. Den näringsrika berggrunden har gett upphov till ett mångformigt landskap 
som präglas av odlings-, ängs- och hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. 
Området ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintressets kärnvärden negativt. 

Kartbild som visar planområdets läge.
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Översiktsplan för Lekebergs kommun
I gällande översiktsplan (ÖP) framgår det att den småskaliga karaktär som Lanna-
området har ska bibehållas och att ny bebyggelse bör anpassas efter rådande 
förhållanden. I övrigt hänvisar man till den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-
Lanna som antogs 2012. 

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa-Lanna
I den fördjupade översiktsplanen för Vintrosa-Lanna, ligger en del av området inom, 
och en del direkt angränsande till, utpekat utbyggnadsområde för bostäder. För 
utbyggnadsområdet anges följande: Att området kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder, 
inslag av fritidsaktiviteter och lek. Det anges även att stor hänsyn ska tas till natur samt 
att bebyggelsen ska anpassas till områdets karaktär. 

Detaljplaneförslaget bedöms efterfölja intentioner i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet berörs av följande områdesbestämmelser som gäller på samma sätt som 
en detaljplan: 

Områdesbestämmelser för golfbana vid Lanna
Områdesbestämmelserna antogs 2001. Syftet med områdesbestämmelserna var 
att möjliggöra en utvidgning av golfbanan samt att säkerställa verksamheten inom 
golfbaneområdet.  

Direkt angränsande till planområdet finns ett par gällande detaljplaner. Upplysningar 
om dessa följer på nästa sida. 

Översiktskarta ur FÖP Vintrosa-Lanna (2012) Planområdet är schematiskt angivet med svart streckad 
markering. 

PLANOMRÅDET
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Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2015 och möjliggör för bostäder men även ett centrumområde. 
Den del av detaljplanen som berörs av planförslaget utgörs av centrumområdet som 
möjliggör centrumverksamhet, bostäder, vård, handel, kontor och skola. 
 
Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. del av golfbanan
Detaljplanen antogs 2012 och möjliggör i huvudsak för bostäder.  

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns ladugårdsbebyggelse. Intill finns bebyggelse i form av golf- 
och konferensanläggningen i Lanna. Det finns även närliggande bebyggelse med 
gårdsmiljökaraktär intill golf- och konferensanläggningen. Direkt angränsande söder 
om planområdet finns ett nytt bostadsområde som delvis är under uppbyggnad. I detta 
område finns i huvudsak bebyggelse i form av villor och parhus. Österut angränsar 
planområdet till ytterligare ett relativt nybyggt område med villor och radhus i 
anslutning till golfgatan.

Trafik
Planområdet nås idag från Vretavägen, som norrut föbinder Lanna med gamla E18 (väg 
691) samt en enskild väg som utgör plangräns i norr.

Vretavägen är smal, cirka 5,5 meter och hastigheten är begränsad till 40 km/h förbi 
planområdet.

Från angränsande bostadsområde i söder finns separata gång- och cykelväg som går att 
nå från planområdet.

En övergripande trafikutredning för Hidinge-Lannaområdet togs fram under våren 
2012. I utredningen ges förslag på hur Lanna-Hidingeområdets trafikstruktur kan 
utvecklas för att tillgodose exploateringen i området. I trafikutredningen har lämpliga 
vägalternativ studerats varav ett av förslagen berör aktuellt planförslag, en ny 
vägförbindelse mellan Vretavägen (väg 567) och gamla E18 (väg 691). Denna länk 
skulle med fördel kunna nyttjas av boende i områdena kring planområdet samt av 
besökare till golfbanan istället för att åka genom Lanna på Hidingevägen (väg 562). 

Sammanfattningsvis krävs det kompletteringar av det övergripande trafiksystemet i 
Hidinge-Lanna och Lekebergs kommun bedriver ett kontinuerligt arbete för att hantera 
och förbättra trafiksituationen i området.

Störningar
De riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
ligger till grund för bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för 
människors hälsa i plan- och bygglagen är uppfyllt i planläggning, bygglov och 
förhandsbesked. 
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Gällande riktvärden är: 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35      
  kvadratmeter.
- 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning      
  till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 60 dBA dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22-06 inte överskrids vid fasaden. 
Med ett bostadsrum menas rum för daglig samvaro (utom kök) och rum för sömn.
- Om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

I de planområdets östra del kan viss trafikbullerstörning förekomma från Vretavägen. 
Enligt Trafikverkets senaste kartläggning från år 2008 är den totala trafikmängden på 
Vretavägen 390 fordon per dygn varav cirka 4 procent utgörs av tung trafik. 

Baserat på uppmätt trafikmängd längs Vretavägen har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Resultatet av beräkningarna visar att 
området där byggrätt för B tar vid hamnar den ekvivalenta ljudnivån på 40 dBA och 
den maximala ljudnivån på 58 dBA. 

Eftersom trafiksiffrorna delvis baseras på en mätning från 2008 kan den uppfattas 
som inaktuell. Men även vid en beräkning av fördubblade trafikmängder kommer inte 
riktvärden enligt regeringens förordning om trafikbuller överskridas enligt genomförd 
trafikbullerberäkning. 

Golfbanan i Lanna ligger i omgivningarna kring planområdet. Det finns dock 
inga golfbanor som angränsar direkt mot planområdet, närmast finns endast en 
övningsgreen. Därmed bedöms det inte föreligga någon risk att golfbollar kan nå 
planområdet som skulle kunna orsaka olägenheter eller personskador. 

Natur
Inom planområdet finns öppen gräsmark med inslag av lövträd. Inom planområdet 
finns även en allé som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken. 

WSP har på uppdrag av Lekebergs kommun tagit fram en fördjupad grönstrukturplan 
för Hidinge-Lanna området. Den fördjupade grönstrukturplanen utgör bland annat 
ett underlag för att göra avvägningar mellan olika intressen i en detaljplaneprocess. 
Planförslaget bedöms inte inverka negativt på de riktlinjer, mål och inventerade 
naturvärden som finns i den fördjupade grönstrukturplanen. 

Den större vattensalamandern har området kring Lanna som sin livsmiljö och är 
fridlyst enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Utifrån art- och habitatdirektivet framgår 
det att alla åtgärder som vidtas ska ha målsättningen att samtidigt bevara och återställa 
en gynnsam bevarandestatus för arterna och deras livsmiljöer. Vattensalamandern 
använder dammar i området som fortplantningsvatten. Det har konstaterats tidigare att 
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vattensalamandern vandrar mellan olika platser i Lanna. 
Utifrån inventeringar som gjorts av den större vattensalamandern i arbetet med den 
fördjupade grönstrukturplanen kan det konstateras att det inte har påträffats någon 
förekomst av den större vattensalamandern i direkt närhet till eller inom planområdet. 

I övrigt finns inte området omnämnt i Lekebergs kommuns grönstrukturplan från 2014.

Enligt övergripande skyfallskartering som Länsstyrelsen tagit fram finns en mindre 
lågpunkt i de östra delarna av planområdet. I praktiken är dock denna förmodade 
lågpunkt på i stort sätt samma höjd som den omkringliggande marken och det bedöms 
därför inte föreligga några översvämningsrisker för området.

Rekreation
Golfbanan med dess golf- och konferensresort angränsar till planområdet utgör en 
social knutpunkt för såväl boende som besökande.

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets västra delar av sandig morän medan de 
östra delarna består av glacial silt. 

Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. Tidigare mätningar 
av jordluftens radonhalt visar att området kan klassas som högradonmark. 

Det kan föreligga viss risk för ras och skred utmed vägbankar i omgivningen. 
Planområdet bedöms inte beröras av några betydande risker för ras och skred.  
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

Ortofoto som visar planområdet och dess omgivning
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Fornlämningar 
Planområdet berör en del av fornlämningsområdet Vreta bytomt (RAÄ nr Hidinge 
97:1).

I samband med att nuvarande golfbana byggdes ut genomfördes i början av 2000-talet 
en arkeologisk utredning som bland annat täcker in det nu aktuella planområdet. Syftet 
med den arkeologiska utredningen var att kontrollera om det finns fornlämningar eller 
andra kulturhistoriskt intressanta objekt inom utredningsområdet. Vreta bytomt ligger 
på en flack förhöjning och dess utbredning baseras på en storskifteskarta från år 1778. 
Det framgår i den arkeologiska utredningen att arkeologiska förundersökningar kan 
krävas rörande fornlämningsområden som berörs av exploatering. En arkeologisk 
förundersökning är en del i processen att kunna ge tillstånd till ingrepp i fornlämning 
och resultatet av förundersökningen ger Länsstyrelsen ett underlag för att kunna 
bedöma om tillstånd till ingrepp i fornlämning kan ges. Som villkor för att ge 
tillstånd till ingrepp i fornlämning kan Länsstyrelsen sedan besluta om en arkeologisk 
undersökning en s.k. slutundersökning för att dokumentera fornlämningen innan 
den tas bort. En arkeologisk förundersökning har genomförts och Länsstyrelsen har 
konstaterat att inga ytterligare arkeologiska insatser krävs innan byggnation inleds. 

Bilder från planområdet
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Förorenade områden
Det finns inga potentiellt eller konstaterat förorenade områden registrerade inom eller i 
anslutning till planområdet. 

Det förekommer rödfyrsupplag i området kring Lanna och att det finns skäl att vara 
uppmärksam på detta vid exploatering på eventuella fyllnadsmassor.

FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse. Detaljplanen reglerar inte bostadstyp men 
exploatörens idé är att tillskapa radhusbebyggelse i två bebyggelsegrupper om ca 16 
lägenheter. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen reglerar bostadsändamål och bebyggelsen regleras utefter följande 
planbestämmelser:

- Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea, 30 %
- Minsta fastighetsstorlek, 1000 kvm
- Högsta nockhöjd i meter, 9 meter

Trafik
Planområdet nås från Vretavägen på en befintlig enskild väg (Vreta s:5) som löper 
genom området.

Gång- och cykeltrafik integreras dels med biltrafik på gator och vägar i området. 
Det finns även befintliga gång- och cykelvägar förbinder planområdet med 
omkringliggande områden och sammankopplar planområdet med målpunkter i Lanna 
såsom förskola, skola och idrottsanläggning.

Gator och korsningar ska utformas i enlighet med trafikverkets riktlinjer i VGU (vägar- 
och gators utformning).

Trafikbuller
Eftersom planförslaget ger förutsättningar för ett begränsat antal bostäder bedöms 
konsekvenserna vad avser tillkommande trafikbuller som små.

Parkering
Boendeparkering kan lösas inom kvartersmark, det finns möjlighet att exempelvis 
anordna en gemensam parkeringsplats för besökande intill bostäderna. 

Natur
Den sammanvägda bedömningen är att den större vattensalamandern och riksvärdena i 
riksintresset för Latorpsplatån i Hidinge-Lanna inte påverkas negativt av planförslaget. 

Några träd inom planområdet planeras att avverkas, dessa träd utgör en del av en allé. 
Länsstyrelsen har medgett dispens från det generella biotopskyddet för att avverka 
träden med villkor att samma antal nya träd ska planteras i närheten. 
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Den lågpunkt som finns angiven i de östra delarna av planområdet i Länsstyrelsens 
övergripande skyfallskartering är i praktiken på ungefär samma nivå i jämförelse 
med den omkringliggande marken och det bedöms därför inte finnas några betydande 
översvämningsrisker eller anledning till att göra några särskilda anpassningar av 
planförslaget. I samband med exploatering finns dock ändå anledning till att göra 
bedömningar kring hur regnvatten ska avledas, exempelvis kan regnvatten avledas till 
närliggande diken, dagvattenledningar eller närliggande dammar.     

Geotekniska förhållanden
Kompletterande geotekniska undersökningar kan komma att krävas i bygglovsskedet 
då mer exakta byggnadslägen är aktuella. 

Vatten och avlopp
Bebyggelse i området kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

Anslutningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens taxa.

El och tele
Området kan anslutas till befintliga el- och teleledningar. 

Dagvatten
Till viss del kan dagvatten omhändertas via naturlig infiltration inom fastigheten. I 
övrigt leds dagvatten till kommunala dagvattenledningar.

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen kan behöva utökas och anpassas i området. Rekommenderad 
minsta kapacitet i markbrandposter är 600 liter per minut med maximalt inbördes 
avstånd av 400 meter. 

Avfallshantering
Eftersom radhusbebyggelse är aktuellt vore det mest fördelaktigt om avfallshanteringen 
kan lösas med en sammanhållen lösning genom miljöhus, alternativt markbehållare. 
Om detta inte är möjligt förväntas hanteringen ske på sedvanligt sätt med sopkärl för 
varje lägenhet. 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse på en yta som idag består av 
ladugårdsbebyggelse samt öppen gräsmark med inslag av lövträd.

Den del av gällande områdesbestämmelser för Golfbana vid Lanna som berörs inom 
planområdet upphör automatiskt att gälla så snart beslut om att anta detaljplanen vinner 
laga kraft. 
 
Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.
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Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren som initierat planprocessen. Villkor för 
planarbetet, parternas åtaganden i samband med upprättande av detaljplan samt 
kostnadsfördelningen av upprättande av detaljplan regleras i ett detaljplaneavtal.

Kostnader och avgifter för vatten, avlopp och vägar ska hanteras med likartat 
förfaringssätt som för intilliggande område ”Lanna Valley”. Ett exploateringsavtal 
som kompletterar tidigare ställningstaganden och reglerar detaljer för det nu aktuella 
området upprättas mellan exploatören och Lekebergs kommun.

Tidplan
Planen hanteras med standard planförfarande. Tidplanen utgör en preliminär 
bedömning och kan komma att justeras under planarbetets gång. 

Samråd: Sommaren 2018
Granskning: Vintern 2019
Antagande: Våren 2019
Laga kraft: Våren 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare som berörs rätt 
till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter 
detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det 
ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.

Huvudmannaskap
I detaljplanen föreslås ingen allmän platsmark. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Fastighetsbildning 
kan ske då planen vunnit laga kraft. 

Genom detaljplanen möjliggörs fastighetsbildning för bostadsändamål inom del av 
fastighet Hidinge-Lanna 4:62. Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättning 
åligger fastighetsägaren till Hidinge-Lanna 4:62.  

För att säkerställa ledningar inom u-områden krävs normalt sett ledningsrätt eller 
servitut. Respektive ledningsägare ansvarar för att ansöka om och bekosta bildandet av 
ledningsrätt eller servitut. 

Utfart till och från området avses lösas genom befintlig tillfartsväg (Vreta S:5). Nya 
föreslagna bostäder kan förslagsvis ingå i marksamfälligheten Vreta S:5 eller så inrättas 
en gemensamhetsanläggning. De fastighetsrättsliga åtgärder som krävs hanteras genom 
lantmäteriförrättning. Ansvar att ansöka och bekosta lantmäteriförättningen åligger i 
huvudsak fastighetsägaren till Hidinge-Lanna 4:62. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Jonas Kinell    Lars Johansson
Planarkitekt    Förvaltningschef    
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BILAGA 2    

Observera att illustrationen endast ger ett exempel på en möjlig 
utveckling med anledning av planförslaget. Detaljplanen reglerar hur 
marken inom planområdet får och inte får användas men styr inte vad som ska 
genomföras. Detaljplanen anger ramarna för vad som är möjligt och vad som 
inte är möjligt vid en framtida bygglovsprövning och fastighetsbildning.

Illustration



PLANOMRÅDET

Gamla E18

 E18

Väg 204

Väg 566 (Hidingevägen)





Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §87

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Elin Nilsson (L)
Håkan Trygg (S)

Page 1 of 3



Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson

Page 2 of 3



Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

§87 - Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del 
av Vreta bytomt) (KS 17-331)
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse på del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge-Lanna 4:62 - (KS 17-331-65)
 Granskningsutlåtande 1 - (71040)
 Granskningsutlåtande 2 - (71041)
 Fastighetsförteckning - (71039)
 Samrådsredogörelse uppdaterad version - (71036)
 Plankarta-A2 - (71035)
 Planbeskrivning - (71034)
 Orienteringskarta.pdf - (71616)
 Tidslinje planprocess - standardförfarande-01.jpg - (71615)
 §52 KSAU Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del av Vreta bytomt) - (KS 

17-331-66)

Page 3 of 3



Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §52

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Page 1 of 3



Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén

Page 2 of 3



Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§52 - Detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. (Del 
av Vreta bytomt) (KS 17-331)
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse på del av fastighet 
Hidinge-Lanna 4:62 m.fl. Detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastighet Hidinge-Lanna 4:62 m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 14:05.

Sammanträdet återupptas kl. 14:10.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Hidinge-Lanna 4:62 - (KS 17-331-65)
 Granskningsutlåtande 1 - (71040)
 Granskningsutlåtande 2 - (71041)
 Fastighetsförteckning - (71039)
 Samrådsredogörelse uppdaterad version - (71036)
 Plankarta-A2 - (71035)
 Planbeskrivning - (71034)
 Orienteringskarta.pdf - (71616)
 Tidslinje planprocess - standardförfarande-01.jpg - (71615)

Page 3 of 3



Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018

§42

KS 19-96

   



Tjänsteskrivelse 2019-03-22 1 (1)

Dnr: KS 19-96

   

Tjänsteskrivelse – Rapportering av ej verkställda beslut 
kvartal 4, 2018

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 30 januari 2019. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Ilina Losund
Kommundirektör Handläggare



Tjänsteskrivelse 2019-01-15 1 (2)

Dnr: SON 18-60

   

1 Reviderad tjänsteskrivelse, Rapportering av ej 
verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018

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 om kontaktperson för barn född -03 enligt            Resursbrist och svårighet att 
4 kap 1§ SoL, Beslutsdatum 2017-05-26                             matcha behovet. Tidigare
                                                                                                    föreslagen kontaktperson  
                                                                                                    bedömdes som ej lämplig. 
                                                                                                    Fortsätter att söka lämplig 
                                                                                                    kontaktperson.                       

Beslut fattat 2018-03-14 om permanent bostad för           Resursbrist av permanent
person född -71 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö
                                         
Beslut fattat 2018-08-02 om särksild bostad för                 Resursbrist av särskild
person född -25 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö

Beslut fattat 2018-09-18 om särksild bostad för                 Resursbrist av särskild
person född -58 enligt 5 kap 5§ eller 5 kap 7§ SoL              bostad, står fortsatt i kö

Beslut fattat 2018-06-26 om bostad för vuxna                    Resursbrist av bostad för
person född -95 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna              vuxna, står fortsatt i kö

Beslut fattat 2018-06-15 om bostad för vuxna för             Resursbrist av bostad för
person född -53 enligt 9.9 § LSS bostad för vuxna              vuxna, står fortsatt i kö

Beslut fattat 2018-09-10 om avlösare i hemmet för          Svårighet att hitta avlösare
person född -11  enligt 9 § 5 LSS                                            som matchar behovet,
                                                                                                     fortsätter söka lämplig        
                                                                                                     avlösare.



Tjänsteskrivelse 2019-01-15 2 (2)

Dnr: SON 18-60

Verkställda Beslut:

Beslut om kontaktfamilj för barn född -15 enligt              2018-10-01 verkställs beslut
4 kap 1§ och 3 kap 6§ SoL                                                      om kontaktfamilj. 
Beslutsdatum 2018-06-11                                                                                                        
                                                                                                     
Beslut om föräldrastöd inom öppenvården för förälder   2018-10-17 verkställs beslut
till barn född -13 enligt 4 kap 1§ SoL                                     föräldrastöd. 
Beslutsdatum 2018-06-13                                                       

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 4 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Ann-Mari Gustafsson Tina Jansson
förvaltningschef                            Enhetschef



Protokoll 2019-04-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-14:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §93

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)
Astrid Söderquist (C)
Annica Zetterholm (C)
Kjell Edlund (S)
Jette Bergström (S)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Pernilla Marberg (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Kerstin Leijonborg 
(FL)
Christina Kareliussen (S)  ersätter Berth 
Falk (S) (vice ordförande)
Maria Alderfeldt/Hallafors (SD)  ersätter 
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-04-10

Datum för överklagan 2019-04-17 till och med 2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson

Page 2 of 3



Protokoll 2019-04-10

Justerare signatur

§93 - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 (KS 19-
96)
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 30 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut fr kvartal 4, 2018.

Anteckning

Elin Nilsson (L) anmäler jäv

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - (KS 19-96-3)
 Reviderad tjänsteskrivelse kvartal 4 2018, till socialnämnden - (KS 19-96-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-96-1)
 §58 KSAU Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 - (KS 19-96-4)
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Protokoll 2019-04-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:15 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)

Protokollet innehåller paragraferna §58

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman (M)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Berth Falk (S) (vice ordförande)
Håkan Söderman (M) (2:e vice ordförande)
Johan Niklasson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-01

Datum för överklagan 2019-04-02 till och med 2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2019-04-01

Justerare signatur

§58 - Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4, 2018 (KS 19-
96)
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 30 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut från kvartal 4, 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS - (KS 19-96-3)
 Reviderad tjänsteskrivelse kvartal 4 2018, till socialnämnden - (KS 19-96-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 19-96-1)
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