
Kallelse 2019-10-01

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-17:00 Multen

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Monica Skantz, Förvaltningschef

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Marcelos Doverholt (C)
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Pia Frohman (MP), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)
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Kallelse 2019-10-01

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

xx väljs till justerare att vid sidan om ordförande justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-10-01

2 – Information - Arbete med 
våldsprevention 

Föredragande Emma Freij 13:05

Ärendebeskrivning

Kurator Emma Freij presenterar Lekebergsskolan 7-9 arbete med våldsprevention som är en del av 
Skolverkets satsning på nyanlända.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

3 – Månadsuppföljning KUB per augusti 
2019 
(KUB 19-794)

Föredragande Adam Kolthoff och 
Monica Skantz 14:05

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har för augusti 2019 tagit fram en månadsuppföljning med utfall 
från januari till augusti. Förvaltningen visar ett underskott med 1 724 tkr. Samtliga verksamheter 
förutom Kultur- och fritid och Förskola gör underskott.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per 31 augusti 
2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Månadsuppföljning KUB - Totalt per verksamhet augusti 2019
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB augusti 2019
 §44 KUB-AU Ekonomisk månadsuppföljning KUB augusti 2019
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Kallelse 2019-10-01

4 – Återrapport för att få en budget i balans - 
Delårsrapport för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019 
(KUB 19-608)

Föredragande Monica Skantz 14:15

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid
nämndmötet den 1 oktober 2019 rapportera hur man arbetar för att få en budget i balans samt 
redovisa konsekvenser för verksamheterna.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Budget i balans 2019
 Tjänsteskrivelse - Budget i balans
 §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun
 §61 KUB nämnd Delårsrapport för Kultur- och bildningsnämnden för 2019
 §45 KUB-AU Återrapport för en budget i balans 2019 - Delårsrapport 2019
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Kallelse 2019-10-01

5 – Simskola på Sannabadet 2019 
(KUB 19-639)

Föredragande Marina Yazdani 15:00

Ärendebeskrivning

Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 17 juni till 5 
juli 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2019
 §46 KUB-AU Simskola på Sannabadet 2019
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Kallelse 2019-10-01

6 – Badplatsrapport 2019 
(KUB 19-638)

Föredragande Maria Gille 15:15

Ärendebeskrivning

Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2019
 §47 KUB-AU Badplatsrapport 2019
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Kallelse 2019-10-01

7 – Svar ang. revisionsrapport gällande 
granskning av upphandlingar och inköp 
(KUB 19-368)

Föredragande Anna Windal 15:30

Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro kommun och 
Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma ramavtalsupphandlingarna. 
Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och nämndernas 
arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar ang. 
revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp”

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2. översänder svaret till revisorerna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. resvisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 

inköp
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 §48 KUB-AU Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp
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Kallelse 2019-10-01

8 – Granskningshandlingar för detaljplan för 
fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (kv. Mejeristen 
och kv. Borgmästaren) 
(KUB 18-862)

Föredragande Monica Skantz 15:45

Ärendebeskrivning

Handlingar kommer.

Beslutsunderlag
 Samrådsredogörelse - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Plankarta - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. 

Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Planbeskrivning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. 

Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Rapport Översiktlig markprovning -Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet 

Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Behovsbedömning - Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
 Riskutredning OKQ8 Fjugesta -  Granskningshandlingar för detaljplan för fastighet Fjugesta 

46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)
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Kallelse 2019-10-01

9 – Rapportering av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190801 till 
190912 
(KUB 19-38)

Föredragande Monica Skantz 15:55

Ärendebeskrivning

Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande behandling och 
trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden 190801 till 190912.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 §51 KUB-AU Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 190801 

till 190912
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

190801-190912
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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Kallelse 2019-10-01

10 – Rapportering av kommunens 
aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 
20190630 
(KUB 19-782)

Föredragande Tomas Andersson 
16:05

Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar är 
sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under hela året erbjuda lämpliga individuella 
åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till 
att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.

Rapporteringen innefattar perioden 20190101-20190630.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kommunens aktivitetsansvar för 
perioden 20190101 till 20190630.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 

20190630
 §50 KUB-AU Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 

20190630
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Kallelse 2019-10-01

11 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 16:10

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Monica Skantz informerar nämnden.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

12 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter har inkommit till kultur- och bildningsnämnden under perioden 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Kallelse 2019-10-01

13 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

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

Redovisningen omfattar perioden 190820 till 190923.

Delegationsbeslut
 KUB 19-17-24 - Anmälan av delegationsbeslut - Visstidsanställning av resurspedagog till 

enskild elev
 KUB 19-742-4 - Delegationsbeslut - Beslut om  inackorderingsbidrag
 KUB 19-820-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 19-821-2 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats i 
protokollet 2019-10-01.
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Kallelse 2019-10-01

14 – Anmälningar för kännedom 
Ärendebeskrivning

Följande handlingar har inkommit till kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott för kännedom.

Lista på meddelanden
 KUB 19-772-1 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-2 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-3 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-772-4 - Information till arbetsgivare/chef
 KUB 19-818-1 - Beslut - samverkan mellan Skolverket och Lekebergs kommun avseende 

uppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn 
och elever, dnr 7.4.2-2018:02007

 KUB 19-9-13 - §149 KS Intern kontroll 2 för Lekebergs nämnder
 KUB 19-608-6 - §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2019-10-01

15 – Samverkansprotokoll Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll för kännedom. Handling kommer.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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Månadsuppföljning KUB per 
augusti 2019

3

KUB 19-794
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Augusti Riktpunkt 66,7%
2019 Utfall 67,5%

Kod Ansvar Budget Utfall Procent Avvikelse Prognos Avvikelse 
helår period förbrukat period helår helår

200000 Kultur- och bildningschef inkl skolskjutsar 29 749 20 464 68,8% -632 29 749 0
201000 Skola Fjugesta 7-9 20 180 14 246 70,6% -793 20 180 0
202000 Skola Fjugesta F-3 17 703 12 653 71,5% -851 17 853 -150 
203000 Skola Fjugesta 4-6 inkl särskola och träningskola 13 116 10 219 77,9% -1 475 13 816 -700 
204000 Förskola Fjugesta 17 653 10 422 59,0% 1 347 17 653 0
204100 Förskola Hidinge/Lanna 25 138 16 283 64,8% 476 25 138 0
204200 Förskola Mullhyttan/Fjugesta 16 680 11 808 70,8% -688 16 680 0
205000 Skola Mullhyttan/Barn- och elevhälsa 10 533 7 070 67,1% -48 10 533 0
206000 Skola Hidinge/Lanna 26 416 17 178 65,0% 433 26 666 -250 
207000 Rektor gymnasiet/vuxenutbildning 30 888 21 425 69,4% -832 32 688 -1 800 
209000 Kultur- och fritid 7 487 3 652 48,8% 1 340 7 487 0

SUMMA 215 542 145 418 67,5% -1 724 218 442 -2 900 

Ekonomisk uppföljning per ansvar  (tkr)
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Tjänsteskrivelse 2019-09-09 1 (1)

Dnr: KUB 19-794

   

Tjänsteskrivelse – Månadsuppföljning KUB augusti 
2019

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen har för augusti 2019 tagit fram en 
månadsuppföljning med utfall från januari till augusti. Förvaltningen visar ett 
underskott med 1 724 tkr. Samtliga verksamheter förutom Kultur- och fritid och 
Förskola gör underskott.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per 
31 augusti 2019.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Adam Kolthoff
Förvaltningschef Förvaltningsekonom
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Protokoll 2019-09-23

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §44

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

§44 - Ekonomisk månadsuppföljning KUB augusti 2019 (KUB 19-
794)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har för augusti 2019 tagit fram en månadsuppföljning med 
utfall från januari till augusti. Förvaltningen visar ett underskott med 1 724 tkr. Samtliga 
verksamheter förutom Kultur- och fritid och Förskola gör underskott.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per 31 
augusti 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsuppföljning KUB augusti 2019 - (78530)
 Månadsuppföljning KUB - Totalt per verksamhet augusti 2019 - (78680)
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Återrapport för att få en 
budget i balans - Delårsrapport 

för Kultur- och 
bildningsnämnden för 2019

4

KUB 19-608
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2019-09-24 1 (2)

Budget i balans 2019

Bakgrund

Kultur- och bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid
nämndmötet den 1 oktober 2019 rapportera hur man arbetar för att få en 
budget i balans samt konsekvenser för verksamheterna.

Kultur- och bildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 2 900 tkr i 
prognos 2, varav 1 800 tkr gäller köp av gymnasieplatser. Orsaken till 
underskottet för köp av gymnasieplatser beror på att budgeterat snittpris 
utifrån riksprislistan inte stämmer överens med det faktiska snittpriset. 
Underskottet rymmer också kostnader för gymnasiesärskoleplatser och 
specialskolor som tillkommit under året.

Resterande budgetunderskott, på 1 100 tkr, beror främst på ökade 
lönekostnader med anledning av ett utökat antal klasser under hösten samt 
ett ökat behov av personal för elever i behov av särskilt stöd. Beträffande den 
interkommunala ersättningen har kostnaderna ökat för tilläggsbelopp och 
specialskolor för enskilda elever, kostnader som inte förutsågs i budgetarbetet 
inför 2019. Förvaltningens rapport om åtgärder för att reducera underskottet 
på 1 100 tkr presenterades för och godkändes av nämnden i samband med 
delårsbokslutet i augusti.

Underskottet för köp av gymnasieplatser blev känt först i augusti, i samband 
med delårsbokslutet. Därmed återstår endast fyra månader att vidta åtgärder 
för att reducera underskottet vilket är en mycket kort tid. Räknat i antal 
tjänster på fyra månader motsvarar underskottet en reducering av 9-10 
tjänster. Med uppsägningstider och facklig process så hinner vi inte få någon 
effekt på 2019 års resultat med en sådan åtgärd. 

Åtgärder och konsekvenser

Inför budget 2020 kommer kostnader för gymnasieplatser, interkommunala 
utbildningsplatser, köp av gymnasiebusskort samt andra kostnader som är 
lagstyrda att räknas upp för en mer korrekt budgetering. Därefter fördelas 
budgetmedlen ut till verksamheterna. Huruvida verksamheterna kommer 
behöva effektivisera sina kostnader är för tidigt att uttala sig om, eftersom 
internbudgetarna per verksamhet inte är framräknade än.

Från och med höstterminens start kommer förvaltningen, tillsammans med 
ekonomiavdelningen, genomföra månadsvisa ekonomiuppföljningar med alla 
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2019-09-24 2 (2)

enhetscheferna. En åtgärd som kommer ge enhetscheferna bättre 
förutsättningar att ha kontroll på sin ekonomi och budgeten i balans. 
Månadsuppföljningar kommer även ske i ledningsgruppen och på varje 
nämnd.

En elevassistenttjänst, en fritidsledartjänst och en fritidspedagogtjänst hålls 
vakanta under höstterminen. Rektor kommer behålla en vikarie på en vakant 
fritidspedagogtjänst vilket innebär en lönebesparing i 3 månader. Rektor har 
också en fritidsledare som kommer att sluta 1 november. Rektor skjuter på 
rekryteringen och omfördelar skolans resurser. Elevassistenten kliver av sitt 
uppdrag till 1 oktober. Rektor omfördelar resurserna på skolan för att täcka 
upp för elevs stödbehov.

                        175 000 kr

Alla anställningar, såväl vikariat som tillsvidareanställningar, ska prövas av 
förvaltningschef innan beslut. En prövning av anställningar hos 
förvaltningschefen kan innebära en ökad arbetsbelastning för personalen om 
inga vikarier tillsätts vid sjukfrånvaro, vare sig vid kortare eller längre 
sjukfrånvaro, eller om det uppstår en vakant tjänst. 

200 000 kr

Alla inköp, material, kurser mm, ska prövas av förvaltningschef innan beslut.  
En prövning av inköp ger positiv effekt under hösten men kan leda till ett 
uppdämt behov som blir kostnader nästa år.

150 000 kr

Lägre hyra för Furugården. Inga negativa konsekvenser vad gäller Furugården. 
Kultur och bildning kommer få en lägre hyreskostnad som är beslutad av 
Leko/Lebo.

   25 000 kr

Statsbidrag lärarassistenter. Kan sökas från Skolverket från 1 oktober. För att 
bli beviljad bidraget måste vissa kriterier uppfyllas. 

320 000 kr
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Tjänsteskrivelse 2019-09-24 1 (2)

Dnr: KUB 19-608

   

Tjänsteskrivelse – Budget i balans 2019

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid
nämndmötet den 1 oktober 2019 rapportera hur man arbetar för att få en 
budget i balans samt redovisa konsekvenser för verksamheterna.

1 Bakgrund
Kultur- och bildningsnämnden prognosticerar ett underskott på 2 900 tkr i 
prognos 2, varav 1 800 tkr gäller fördyrade köp av gymnasieplatser.

Resterande budgetunderskott, på 1 100 tkr, beror främst på ökade 
lönekostnader med anledning av ett utökat antal klasser under hösten samt 
ett ökat behov av personal för elever i behov av särskilt stöd. Beträffande den 
interkommunala ersättningen har kostnaderna ökat för tilläggsbelopp och 
specialskolor för enskilda elever, kostnader som inte förutsågs i budgetarbetet 
inför 2019. Förvaltningens rapport om åtgärder för att reducera underskottet 
på 1 100 tkr presenterades för och godkändes av nämnden i samband med 
delårsbokslutet i augusti.

2 Analys
Orsaken till underskottet för köp av gymnasieplatser beror på att budgeterat 
snittpris utifrån riksprislistan inte stämmer överens med det faktiska 
snittpriset. Underskottet rymmer också kostnader för 
gymnasiesärskoleplatser och specialskolor som tillkommit under året.

Underskottet för köp av gymnasieplatser blev känt först i augusti, i samband 
med delårsbokslutet. Därmed återstår endast fyra månader att vidta åtgärder 
för att reducera underskottet vilket är en mycket kort tid. Räknat i antal 
tjänster på fyra månader motsvarar underskottet en reducering av 9-10 
tjänster. Med uppsägningstider och facklig process så hinner vi inte få någon 
effekt på 2019 års resultat med en sådan åtgärd. 

3 Slutsats
De åtgärder som förvaltningen föreslår är såväl kortsiktiga som långsiktiga för 
att få en budget i balans inom Kultur och bildningsnämnden. Åtgärderna 
handlar om att skapa bättre rutiner för ekonomiuppföljning, att i budgeten för 
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2020 säkerställa att vi har en finansiering för de kostnader som vi inte kan 
påverka, hålla några tjänster vakanta och vara mycket restriktiva med 
anställningar och inköp. Förvaltningen kommer få en sänkt hyra för 
Furuhöjden och möjligheten att söka statsbidrag för lärarassistenter kommer 
att undersökas.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz
Förvaltningschef
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Protokoll 2019-09-10

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
09:00-16:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Kajsa Rosén (Sekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (T.f. kommundirektör)
Hanna Swingborg  (Praktikant )
Daniel Gustavsson (Praktikant)
Ludvig Wreth (Utredare)
Lina Hagbrand  (Ekonom)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Protokollet innehåller paragraferna §147

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson (C)                                                       Berth Falk (S)

Justerare _________________________________________________________________
Elin Nilsson (L) Berth Falk (S)

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

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

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)
Christina Kareliussen (S)
Håkan Trygg (S)
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Protokoll 2019-09-10

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-10

Datum för överklagan 2019-09-12 till och med 2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§147 - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun (KS 19-468)
Ärendebeskrivning

Kommunens delårsbokslut tillika prognosrapport 2 innehåller en beskrivning och 
sammanfattning över utfallet för mål och ekonomi januari-juli 2019.

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

Delårsrapporten baseras på material från kommunens nämnder och bolag.

Totalt sett ser prognosen för kommunfullmäktiges mål 2019 ut som följer:
• 3 mål uppnås
• 3 uppnås delvis

Det ger en måluppfyllelse på 50 %, vilket är i likhet med prognosrapport 1.

Kommunens delårsrapport redovisar ett för perioden positivt resultat om 36 031 tkr per den 
sista juli 2019. Helårsprognosen förväntas ge ett budgetöverskott om 11 784 tkr i och med att 
det budgeterade resultatet är beräknat till 14 926 tkr.

Kommunens helårsresultat förväntas således att bli 26 710 tkr. Anledningen till att 
helårsresultatet förväntas bli bättre än budgeterat resultat beror bland annat på att skatter och 
bidrag redovisar ett överskott, vilket främst har sin grund i förändrad prognostiserad 
skattekraft.

Verksamheterna prognostiserar totalt ett budgetöverskott om 2 680 tkr, vilket är 880 tkr bättre 
än vid prognosrapport 1.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Lekebergs kommuns delårsbokslut 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Yrkande 

Håkan Söderman (M) tilläggsyrkar att
1. kommunstyrelsen beslutar att Lekebergs kommuns planeringsreserv om 1,5 miljoner 
kronor intecknas till Kultur- och bildningsnämnden för att täcka det underskott som 
uppkommit bland annat genom ökade kostnader för köp av gymnasieplatser. Detta då jag 
anser att det skulle innebära förstora negativa konsekvenser för såväl personal som barn och 
elever om nämnden skulle genomföra sparåtgärder motsvarande ytterligare nästan 500.000,-
 /månaden under oktober – december i år, för att få en budget i balans som skulle bli 
konsekvens om inte kommunstyrelsen bifaller mitt yrkande.

2. kommunstyrelsen uppdrar åt Kultur- och bildningsnämnden att fortsätta arbetet med 
åtgärder kring återstående 300.000,- för att få en budget i balans.

Jonas Hansen (KD), Pernilla Marberg (SD), Elin Nilsson (L), Kerstin Leijonborg (FL) och 
Gerry Milton (SD) yrkar bifall till Håkan Södermans (M) yrkande.

Wendla Thorstensson (C) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen uppmanar Kultur- och 
bildningsnämnden att verka för en budget i balans.

Propositionsordning

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen först behandlar förslaget till beslut och därefter 
ställs de två tilläggsyrkanden som inkommit från Wendla Thorstensson (C) och Håkan 
Söderman (M), var för sig, bifall mot avslag. Kommunstyrelsen godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande frågar först om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslaget till beslut och finner 
att kommunstyrelsen gör så.

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Håkan Södermans (M) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Wendla Thorstenssons (C) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen gör så.
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Justerare signatur

Kommunstyrelsens förslag till beslut

1. Enligt förslag till beslut
2. Kommunstyrelsen uppmanar Kultur- och bildningsnämnden att verka för en budget i balans

Reservationer

Håkan Söderman (M), Jonas Hansen (KD), Elin Nilsson (L), Kerstin Leijonborg, Pernilla 
Marberg (SD) och Gerry Milton (SD) reserverar sig till förmån för bifallsyrkande på Håkan 
Södermans (M) tilläggsyrkande och mot Wendla Thorstenssons (C) tilläggsyrkande.

 

Beslutsunderlag
 §99 KSAU Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (KS 19-468-2)
 Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (KS 19-468-7)
 Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (KS 19-468-6)
 Powerpoint - Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (78284)
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Protokoll 2019-08-27

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-16:20 Multen Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Tomas Andersson (Rektor)
Anna Bilock
Adam Kolthoff (förvaltningsekonom)
Linda Kirrander (utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §61

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Christina Kareliussen (S)
Caroline Elfors (M)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Elfors (FL)

Ej tjänstgörande ersättare
Linda Hallén (S)
Elin Nilsson (L)
Gerry Milton (SD)
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-27

Datum för överklagan 2019-08-30 till och med 2019-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-08-27

Justerare signatur

§61 - Delårsrapport för Kultur- och bildningsnämnden för 2019 
(KUB 19-608)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen har tagit fram en delårsrapport med prognos 2 för 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner Delårsrapporten 2019.

Nämndens behandling av ärendet
Yrkande

Berth Falk (S) tilläggsyrkar på att nämnden uppdrar till förvaltningen att till kommande 
nämnd inkomma med en rapport hur man arbetar med att få en budget i balans inklusive 
konsekvenser för verksamheten. 

Annica Zetterholm (C), Pia Frohman (MP), Diana Olsen (C) och Caroline Elfors (M) yrkar 
bifall till Berth Falks (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande frågar om nämnden ställer sig bakom förslag till beslut med Berth Falks (S) 
tilläggsyrkande gällande att förvaltningen får i uppdrag att till kommande nämnd inkomma 
med en rapport hur man arbetar med att få en budget i balans inklusive konsekvenser för 
verksamheten och finner att nämnden gör så.

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner Delårsrapporten 2019.

2. uppdrar till förvaltningen att till kommande nämnd inkomma med en rapport hur 
man arbetar med att få en budget i balans inklusive konsekvenser för verksamheten. 
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Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-608-3)
 Delårsbokslut 2019 for Lekebergs kommun (Kultur- och bildningsnämnden) 2019-08-20 - 

(77723)
 §31 KUB-AU Delårsrapport med prognos 2 för Kultur- och bildningsnämnden 2019 - (KUB 19-

608-1)
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Protokoll 2019-09-23

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Marina Yazdani (Fritidsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §45

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§45 - Återrapport för en budget i balans 2019 - Delårsrapport 
2019 (KUB 19-608)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid nämndmötet den 1 
oktober 2019 rapportera hur man arbetar för att få en budget i balans samt redovisa 
konsekvenser för verksamheterna.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner förvaltningens rapport.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 §61 KUB nämnd Delårsrapport för Kultur- och bildningsnämnden för 2019 - (KUB 19-608-4)
 §147 KS Delårsbokslut 2019 för Lekebergs kommun - (KUB 19-608-6)
 Tjänsteskrivelse - Budget i balans - (79232)
 Budget i balans 2019 - (79231)
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Dnr: KUB 19-639

   

Tjänsteskrivelse – Simskola på Sannabadet 2019

Ärendebeskrivning
Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 
17 juni till 5 juli 2019.

1 Bakgrund
När simskolan startade på Sannabadet den 17 juni var 127 barn inskrivna. Simskolan 
vänder sig i första hand till barn folkbokföra i Lekebergs kommun men i mån av plast 
kan deltagare från andra kommuner delta. Under 2019 var sju deltagande barn inte 
folkbokförda i Lekebergs kommun. 

2 Genomförande
Sommarsimskolan på Sannabadet genomfördes i samarbete med arrendatorn av 
Sannabadet, under perioden 17 juni – 5 juli 2019. 

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för marknadsföring, anmälningsprocess och 
gruppindelning inför simskolan. Arrendatorn ansvarar för genomförandet av 
simskoleverksamheten. Anmälan togs emot från 8 april och gjordes via kommunens 
hemsida men möjlighet fanns även att anmäla via telefon. När simskolan startade var 
127 barn anmälda och efter två prova-på tillfällen var det 101 barn totalt som 
genomförde simskolan. 

Simskolan marknadsfördes genom kommunens hemsida, Facebook, annons i Nerikes 
Allehanda, Lekebergsbladet samt genom veckobrev från skolorna till vårdnadshavare.

För genomförandet av simskolan har arrendatorn haft två ansvariga simlärare. 
Simskoleverksamheten har tagit emot fyra feriepraktikanter som fungerat som 
assistenter i simundervisningen. 

Avgiften för simskola höjdes inför 2019 års verksamhet från 350 kronor per barn till 
450 kronor per barn. För familj med flera barn var tidigare kostnad 700 kronor den 
summan höjdes till 900 kronor per familj oavsett antal barn. Simskola har bedrivits på 
flera olika nivåer utifrån ålder och kunskap: vattenlek, nybörjare- samt 
fortsättningsgrupper. Lektionstiden har varit 30 minuter. Simskolan avslutades med 
att varje grupp uppmärksammades med diplom och glass.

Vid utvärdering med arrendator har framkommit att simskoleverksamheten varit 
uppskattad och fungerat tillfredsställande. Såväl simlärare som arrendator upplever 
god måluppfyllelse med ökad vattenvana och simkunnighet i samtliga grupper. Ett 
mått har varit att märkestagningen ökat och märkestagning på högre nivå än vad som 
förväntats har uppnåtts.
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2.1 Genomsyrande perspektiv
Simskolan riktar sig till barn från 4 år och uppåt. Målet är ökad vattenvana och 
simkunnighet. Simskolan bedrivs som intensivsimskola och pågår varje dag under tre 
veckor. Barn skrivna i Lekebergs kommun har förtur.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ansvarsfördelningen för simskolan regleras i avtal mellan Lekebergs kommun och 
arrendatorn av Sannabadet. Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för 
marknadsföring, anmälningsprocess, gruppindelning och slutligen bekräftelse till 
deltagarnas vårdnadshavare. Arrendatorn ansvarar för rekrytering, anställning och 
arbetsledning av simskolepersonal samt för genomförandet av tre veckors 
simskoleverksamhet. För detta erhåller arrendatorn intäkterna från 
deltagaravgifterna.

3 Slutsats
Simundervisning är ett viktigt inslag i kommunens fritidsverksamhet för ökad 
säkerhet och trygghet. God vattenvana och ökad simkunnighet kan rädda liv och kan 
ses som en billig livförsäkring. 

Inga incidenter har rapporterats. 

Samarbetet med Sannabadets arrendator har fungerat mycket bra och 
simskoleverksamheten ses som en viktig insats. Nämnas bör att arrendatorn på eget 
initiativ startat simskolegrupper för cirka tio ungdomar i högstadie- och 
gymnasieålder som haft behovet av simundervisning för att klara skolans 
måluppfyllelse. 

Deltagarantalet var något mindre 2019 jämfört med 2018 vilket bidrog till att vissa 
grupper hade få deltagare. Om samma situation inträffar nästa år behöver 
gruppindelningen ses över tillsammans med arrendatorn.

År
Antal 

anmälda
Antal 

deltagande
2018 141 111
2019 127 101

Antalet anmälda deltagare har minskat med 14 personer mellan åren 2018-2019. 
Antalet faktiska deltagare som genomfört simskolan har minskat med 10 personer 
mellan åren 2018-2019. Möjliga orsaker till minskningen kan sammanfattas i följande 
reflektioner och antaganden:

- vårdnadshavare anmäler sitt barn innan man säkerställt egna ledigheter och 
möjligheter att ta sitt barn till simskola 

- upptäckt vid prova-på tillfällen att barnet simmar tillfredsställande
- vårdnadshavares ekonomi kan påverka 
- väder och vind kan påverka
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Ovanstående ska inte ses som annat än reflektioner och antaganden eftersom inga i 
förväg fastställda frågor har riktats till vårdnadshavare. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Marina Yazdani
Förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Marina Yazdani (Fritidsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §46

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§46 - Simskola på Sannabadet 2019 (KUB 19-639)
Ärendebeskrivning

Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 17 juni 
till 5 juli 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2019 - (78696)
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Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2019

Ärendebeskrivning
Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2019.

1 Bakgrund
I Lekebergs kommun finns sex offentliga badplatser: Leken, Lanna badgruva, 
Brogalandet, Lillsjön, Sixtorp och Trumön. Kommunen ansvarar för skötseln av Lanna 
badgruva och Lekens badplats medan Mullhyttans IF, via ett skötselavtal med 
kommunen, har tillsynsansvar och viss skötsel av Brogalandet. Lillsjön och Sixtorp ägs 
av Region Örebro län men Sixtorp sköts via avtal av Teknik och service. Trumön är 
privatägd.

2 Analys
Inför badsäsongen genomfördes dykningar på alla tre kommunala bad (Leken, Lanna 
badgruva och Brogalandet) för att rensa bottnarna från skräp och föremål. En 
översyn av bryggor, livflotte/livbåtar, livbojar samt skyltning gjordes också innan 
sommaren. Vid Lanna badgruva gjordes även en översyn stängslet runt gruvan och 
grindarna försågs med barnsäkra lås. Vägen mellan badet och den tillfälliga 
busshållplatsen markerades också ut tydligt. 

Under sommaren utför Miljöförvaltningen regelbundna kontroller av 
badvattenkvaliteten vid kommunens badplatser. Resultaten rapporteras av 
Miljöförvaltningen till Havs- och vattenmyndighetens badvattenportal Badplatsen 
(www.havochvatten.se/badplatsen). 

Leken är ett så kallat EU-bad vilket är en kvalitetsstämpel för badplatser. Inom EU ska 
större offentliga badplatser registreras som EU-bad, och på dessa badplatser ska 
badvattnet kontrolleras regelbundet enligt vissa regler. I Sverige ska de badplatser 
som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad.

”Det är kommunen som är ansvarig för provtagning av alla så kallade EU-bad i en 
kommun. Vid dessa bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. När 
analysen är klar rapporteras analysresultaten in på Badplatsen, där allmänheten kan 
se vattenkvaliteten vid senaste provtagningen. För övriga bad bestämmer kommunen 
om provtagning ska ske och hur ofta det ska göras.” (Källa: Havs- och 
vattenmyndigheten)

Årets resultat av de tagna vattenproverna visade utmärkt badvattenkvalitet i Leken. 
Provtagningarna som utförts vid Lanna badgruva, Brogalandet, Sixtorp och Lillsjön 
visar att badvattnet varit tjänligt vid mätningarna på samtliga bad, utom vid ett 
mättillfälle vid Brogalandet då vattenprovet visade tjänligt med anmärkning. Enligt 
Miljöförvaltning berodde det troligtvis på mängden kanadagäss.
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Utifrån erfarenheterna från sommaren 2018 (som var mycket ansträngd) var vi denna 
sommar betydligt bättre förberedda. Att vi denna sommar inte heller hade lika 
många varma sommardagar med badväder har säkerligen också haft betydelse för att 
situationen vid våra badplatser varit lugn.

Inför sommaren fördes en dialog mellan berörda verksamheter inom kommunen 
(Kultur- och fritidsavdelningen, Teknik och service samt säkerhetsstrateg) för att ha 
en så god beredskap som möjligt inför badsäsongen. Dialog har även förts med 
externa aktörer som Polis, Nattvandrare och Länstrafiken. Ett schema med 
kontaktpersoner inom olika verksamheter och regelbundna avstämningar mellan 
berörda verksamheter gjorde att vi hade en god beredskap och åtgärdade eventuella 
problem snabbt.

Teknik och service utförde, enligt en checklista, en daglig tillsyn vid Lanna badgruva 
och Leken som bl.a. innebar sophämtning, städning samt kontroll av utrustning. 

Lanna badgruva bemannades med s.k. parkeringsvärdar, inhyrda från 
bemanningsföretaget Randstad, under de dagar det var vackert väder och 
förväntades komma många besökare. Totalt var parkeringsvärdarna på plats under 
15 dagar i mitten av juni och under andra halvan av juli/början av augusti. Det 
fungerade mycket bra. En tillfällig busshållplats vid Lanna badgruva inrättades också 
under sommaren för att underlätta för besökare till badet, samt för att undvika att 
badgäster tar genvägar över privata tomter.

När det gäller situationen vid Lanna badgruva har kommunens säkerhetsstrateg fått 
en summering av Polisen som inte har haft några anmälningar om intrång hos 
omkringboende eller personer som blivit hotade, vilket var något som vållade 
otrygghet förra året. Det enda ingripande som gjorts denna sommar var vid ett 
tillfälle då man ingrep mot misstänkt narkotikaanvändning tidigt under sommaren. En 
anmälan om skadegörelse har kommit in gällande uppklippt stängsel samt stöld av 
soptunna.

Polis har varit ute och ronderat, dock inte i stor utsträckning. Polisen kan konstatera 
att sommaren varit väldigt lugn vid Lanna badgruva, vilket de uppger bero på flera 
olika saker. Dels att soldagarna inte varit lika många som föregående sommar, dels 
för att kommunen vidtagit ovan nämna åtgärder, vilket man tror har haft den största 
effekten, samt att busskort för ungdomar inte varit gratis.

Gällande övriga badplatser har Polisen inte fått några anmälningar.

Situationen vid parkeringsplatserna har generellt varit mycket god. De riktigt varma 
dagarna med många badgäster har vi dock fått indikation om att det varit vissa 
problem vid Lekens parkering. 

Gäss som smutsar ned har varit ett problem vid både Leken och Brogalandet. Inför 
nästa säsong är detta något som vi behöver förebygga och om möjligt åtgärda. Vi kan 
också konstatera att bryggan vid Lanna badgruva är sliten och en ny behöver 
investeras i inför nästa säsong.

Vad beträffar kostnaderna har vi t.o.m. augusti i år ett utfall för sjöbaden (inkl. Lanna 
badgruva) på 261 594 kr. Detta att jämföra med 2018 då vi samma period hade ett 
utfall på 334 853 kr. Det innebär att vi har minskat kostnaderna med 73 259 kr från 
förra året under perioden januari-augusti.
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Tittar man på underhållskostnader (renhållning och skadegörelse) så låg utfallet 2018 
för perioden januari-augusti på 40 035 kr. För samma period 2019 ligger det på 9 447 
kr vilket innebär drygt 30 000 kr mindre i år.

3 Slutsats
Vi kan konstatera att situationen vid kommunens badplatser under sommaren har 
varit god. Gällande Lanna badgruva har situationen varit betydligt bättre än förra 
sommaren. Dels beroende på en rad åtgärder vi vidtagit, dels beroende på att denna 
sommar inte inneburit lika många varma sommardagar som förra sommaren samt att 
ungdomar inte erbjudits gratis busskort.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Maria Gille 
Förvaltningschef Kultur- och fritidschef
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Tid Plats Plats
09:00-11:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Maria Gille (Kultur- och fritidschef)
Marina Yazdani (Fritidsutvecklare)

Protokollet innehåller paragraferna §47

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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§47 - Badplatsrapport 2019 (KUB 19-638)
Ärendebeskrivning

Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2019.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2019 - (79136)
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Tjänsteskrivelse - Svar ang. revisionsrapport gällande 
granskning av upphandlingar och inköp

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning 
av måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i 
dokumentet ”Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 
inköp”

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar 
och inköp

2. översänder svaret till revisorerna

LEKEBERGS KOMMUN

Monica Skantz Anna Windal
förvaltningschef Upphandlingsansvarig
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Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av 
upphandlingar och inköp
Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsens och nämndernas arbete med inköp och upphandling 
ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i 
begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt 
sätt och att ett fortsatt arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig 
inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål som nedan finns listade 
med revisionens bedömning samt kommunens svar till de rekommendationer som 
revisionen ger.

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens 
upphandlingar genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan 
leds av Örebro kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de 
gemensamma ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i 
begränsad omfattning. 

Kontrollmål Bedömning Rekommendation Svar
Policy och riktlinjer 
inom området omfattar 
regler kring 
direktupphandling och 
överensstämmer med 
bestämmelser och lagar 
inom området.

Delvis uppfyllt Uppdatera befintlig 
upphandlingspolicy 
samt ta fram policy för 
direktupphandling.

I befintlig 
upphandlingspolicy finns 
en beskrivning av hur en 
direktupphandling kan 
genomföras. 

Kommunen har för avsikt 
att uppdatera 
upphandlingspolicyn under 
2020. I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Dokumentationsplikten 
är säkerställd

Ej uppfyllt Interna kontroller i 
form av stickprov samt 
information och 
utbildning.

Upphandling kommer att 
bli en del av det 
interutbildningspaket som 
årligen ges till chefer inom 
kommunen.
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Verksamheterna har 
kännedom kring vilka 
ramavtal som gäller 
inom kommunen.

Ej uppfyllt Uppdatera 
leverantörsförteckning
en samt införa en 
avtalsdatabas där 
avtal finns sökbara. 
Informera berörda 
medarbetare ang. 
kommunens ramavtal.

Leverantörsförteckningen 
är uppdaterad och finns 
tillgänglig på kommunens 
intranät.

En avtalsdatabas är inte 
aktuellt för kommunen 
eftersom antalet avtal är 
förhållandevis få men en 
standard för 
namngivningen av avtal i 
diariesystemet kommer 
utformas så att avtalen blir 
lättare att hitta i 
diariesystemet. 

Avtalstroheten inom 
kommunen är 
säkerställd.

Ej uppfyllt Rutiner för 
systematiskt 
uppföljningsarbete, 
tex 
månatliga/kvartalsvisa 
rapporter.

Som en del av 
internkontrollen väljs varje 
månad 10st verifikationer 
ut som kontrolleras mot 
befintliga avtal. I de fall det 
handlar om ringa summor 
rapporteras ingen 
avvikelse. 

Uppföljning av 
direktupphandlingar 
och avtalstrohet är 
ändamålsenlig.

Delvis uppfyllt Implementera rutiner 
och arbetssätt för 
uppföljning och 
systematisk 
egenkontroll, tex 
stickprov.

I samband med att 
upphandlingspolicyn 
uppdateras kommer även 
avsnittet som hanterar 
direktupphandlingar att ses 
över och kompletteras.

Upphandlingspolicyn kan 
då tex kompletteras med 
mallar som kan användas 
som stöd för uppföljning 
och egenkontroll. 

LEKEBERGS KOMMUN

Berth Falk
Kultur- och bildningsnämndens ordförande
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
09:00-11:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig)
Emma Freij (Kurator)

Protokollet innehåller paragraferna §48

Ordförande _________________________________________________________________
Berth Falk                                                       

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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§48 - Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av 
upphandlingar och inköp (KUB 19-368)
Ärendebeskrivning

Lekebergs kommun ingår i länssamverkan och majoriteten av kommunens upphandlingar 
genomförs tillsammans med övriga kommuner i länet. Länssamverkan leds av Örebro 
kommun och Lekebergs kommun deltar aktivt i det forumet och i de gemensamma 
ramavtalsupphandlingarna. Upphandlingar i egen regi genomförs i begränsad omfattning.

Granskningens syfte var att besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med inköp och upphandling ändamålsenlig?

Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna i begränsad 
utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt och att ett fortsatt 
arbete behöver göras för att säkerställa ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

Den samlade bedömningen grundas på ett antal kontrollmål, revisionens bedömning av 
måluppfyllelse, dess förslag till åtgärder samt kommunens svar återfinns i dokumentet ”Svar 
ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp”

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp

2. översänder svaret till revisorerna

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (KUB 19-368-1)
 Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp - (KUB 19-368-2)
 Tjänsteskrivelse - Svar ang. resvisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och 

inköp - (78297)
 Svar ang. revisionsrapport gällande granskning av upphandlingar och inköp - (78296)

Page 3 of 4Page 61 of 177



Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

Page 4 of 4Page 62 of 177



www.pwc. se

Revisionsrapport

Granskning av upphandlinga
och inköp

Nina Törling

Ulrik Hellmark

April 2019

Lekebergs kommun

Page 63 of 177



Granskning av inköp och upphandling

Innehåll

Sainmanfattande bedömning.................................................................. 2

l. Inledning...................................................................................^

i.i. Bakgrund.......................................................................................................^

1. 2. Revisionskriterier..........................................................................................^

1. 3. Kontrollmål....................................................................................................4

1. 4. Avgränsning....................................................................................................4

1. 5. Metod..............................................................................................................5

2. Lagen om offentlig upphandling (LOU)....................................... 6

3. Iakttagelser och bedöniningar .................................................... 7

3. 1. Organisation................................................................................................... 7

3. 2. Policy och riktlinjer inom området omfattar regler kring direktupphandling och
överensstämmer med bestämmelser och lagar inom området....................................7

3.2.1. Iakttagelser.....................................................................................................................?

3.2.2. Bedömning..................................................................................................................... 8

3. 3- Dokumentationsplikten är säkerställd...........................................................8

3.3.1- Iakttagelser.................................................................................................................... 8

3. 3. 2. Stickprov.........................................................................................................................9

3.3.3- Bedömning.................................................................................................................... io

3.4- Verksamheterna har kännedom kring vilka ramavtal som gäller för kommunen
10

3.4.1. Iakttagelser................................................................................................................... io

3.4-2. Bedömning.................................................................................................................... il

3.5- Avtalstrohet inom kommunen är säkerställd................................................il

3.5-1- Iakttagelser................................................................................................................... il

3.5-2. Bedömning.................................................................................................................... 12

3. 6. Uppföljningen av direktupphandlingar är ändamålsenlig........................... 12

3.6.1. Iakttagelser...................................................................................................................^

3.6.2. Bedömning.................................................................................................................... 13

April 2019
Lekebergs kommun
PwC

1 av 13

Page 64 of 177



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
Lekebergs kommun
PwC
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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.

April 2019
Lekebergs kommun
PwC
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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

Arkeologgi-uppeii i '
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Nobcli Businc.s.s 16701
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PODB CO Info- 26017
inentnr
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491

151100
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angett uppfyller
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20tt-02-l8
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till varför det inte

har annonserats.

Tfflfrågattreleve-
rantörer. Moti-

vering till tOldel-
ning. Datum
framgår inte.
Faktureriugspe-
nod tor inköpet är
SOlS-QQ-27—

aoi^-os-26. Tagit
dri av åota-

mentation upprat-
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soni 1i-isar pä att
besliit toes 2010

tt direktupp-
handla delta digi-
tala systeni. En

leverantör tiI№A-

gad.
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

akt

Faktura

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
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För kännedom till:

Kommunfullmäktige

Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp

På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av kommunens arbete med
upphandling och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen
och nämnderna säkerställer att arbetet med inköp och upphandlingar sker på ett ända-
målsenligt sätt.

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsen
och nämnderna i begränsad utsträckning arbetar med inköp och upphandling på ett
ändamålsenligt sätt.

Vår bedömning grundas i de kontrollmål som ingår i granskningen och kopplat till dessa
framgår bland annat att det finns en policy med en kortare reglering kring direktupp-
handling med tillhörande blankett att fylla i för dokumentationsplikten. Policyn saknar
dock bland annat detaljerade riktlinjer för direktupphandlingar med tillhörande beskriv-
ning av roller och ansvar gällande direktupphandlingar. Det framgår även att det råder en
osäkerhet kring hur väl verksamheten är insatt i upphandlingslagstiftning och policy
överlag.

Kommunstyrelsen har inte säkerställt dokumentationsplikten då ingen intern kontroll
eller uppföljning görs för att försäkra sig om att direktupphandlingar dokumenteras. Le-
verantörsförteckningen har ej uppdaterats kontinuerligt, vilket kan medföra risk för att
varor och tjänster handlas utanför befintliga avtal, även om sådant arbete har påbörjats.
Kommunstyrelsen gör enligt internkontrollplanen stickprov årligen gällande uppföljning
av avtalstrohet. Detta görs dock i liten skala och år 2018 genomförda bara hälften av de"
kontroller som beslutats om i internkontrollplanen. Det finns ingen sammantagen bild av
avtalstroheten per verksamhet och totalt i hela kommunen. Den~uppföljning som regleras
om i policyn appliceras inte på direktupphandlingar.

Vi grundar vår bedömning i de brister som framgår i bifogad rapport. Revisorerna äver-
sänder revisionsrapporten till kommunstyrelsen, kultar- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för vidtagande av åtgärder enligt de rekommendationer som lämnas i re-
visionsrapporten. Svar från nämnderna emotses senast den 30 augusti 2019. Revisions-
rapporten överlämnas även till kommunfullmäktige för kännedom.

FÖRLEKEBERGS KOMMUNS REVISORER

2019-04-16

-!u^^^
Birgitta Hultin
Ordförande

io imsell
Vice ordförande

Bilaga, Revisionsrapport - Granskning av upphandlingar och inköp 2018.
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen 
och kv. Borgmästaren) Lekebergs kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter utbyggnadsplaner för vård- och 

omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka användningen av området generellt så att det finns en 

större flexibilitet inför eventuella byggprojekt i framtiden.  

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 

tiden mellan 2018-10-03 och 2018-10-24. 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 10 yttranden inkommit. 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 2018-10-24 

2. Lantmäteriet 2018-10-16 

3. Trafikverket 2018-10-19 

4 Sydnärkes kommunalförbund 2018-10-01 

5. Nerikes Brandkår 2018-09-27 

6. Sydnärkes Miljönämnd  2018-10-04 

7. Kultur- och bildningsnämnden 2018-10-24 

8. Vattenfall  2018-10-03 
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9. E.ON 2018-10-17 

10. Bra Kulturmiljö 2018-10-19 

 
 

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 frågor som berör människors hälsa och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 

tillfredställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 

Länsstyrelsen.  

 

Förorenade området 

Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd finns strax söder om planområdet tre objekt kopplade till drivmedel 

och bilverkstäder: 

- OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, drivmedelshantering, branschklass 2. 

- Hydro, TP:s bensin och tillbehör, drivmedelshantering, verkstadsindustri utan halogenerade 

lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, branschklass 2. 

- Fjugesta bilservice, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, branschklass 3. 

Vidare finns norr om planområdet (norr om Sveagatan och Storgatan) ett objekt: 

- Lantmännen Magasin. Primär bransch: Betning av säd. Byggnaden riven, endast identifierat objekt. 

Branschklass 3. 

I planbeskrivningen anges att planområdet gränsar till objekt med drivmedelsstation och att det vid 

schaktning p.g.a. ombyggnation upptäcktes massor misstänkt påverkade av petroleumkolväten. 

Länsstyrelsen anser att det i planbeskrivningen behöver tydliggöras om sanering/schaktning har skett, 

om prover togs i närheten av det nu aktuella planområdet och om det kan säkerställas att planområdet 

inte är påverkat av föroreningar. Vid tiden för genomförande av miljökontroll var det övergripande 

åtgärdsmålet att fastigheten och dess omgivning fortsatt skulle kunna bedrivas för drivmedelstation. 

Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att det ställs högre krav vid åtgärdsmål för exempelvis 

bostäder.  
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I planområdet finns en brandstation. Om brandskum har använts i planområdet kan det finnas risk för 

förekomst at PFOS i mark och grundvatten. Om så är fallet anser Länsstyrelsen att det behöver utredas 

och redovisas i planhandlingarna.  

Skyddsavstånd drivmedelsstation 

Kring drivmedelsanläggningar kan störningar och risker av olika slag uppstå. Förutom risken för brand 

och utläckage kan störningar från fordonstrafik förekomma såsom exempelvis buller, avgaser och 

ljusstörningar från bilarnas strålkastare.  

I rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods 

samt bensinstationer, Länsstyrelsen Stockholms län (2000:01), anges 100 meter som ett riktvärde för 

skyddsavstånd till nya bostäder samt att ett minimiavstånd på 50 meter alltid bör hållas till bostäder. I 

rapporten anges även att om biogas hanteras eller kan komma hanteras i framtiden krävs oftast ett 

längre skyddsavstånd än för bensin.  

 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver innehålla en utredning kring risker och störningar 

kopplade till drivmedelsstationen samt förslag på åtgärder för att minska risker och störningar.  

 

Trafikbuller 

Planområdet berörs av trafikbuller från omgivande gator. Varje bostad bör ha tillgång till en uteplats, 

gemensam eller privat, med god ljudmiljö i nära anslutning till bostaden. Vid en uteplats ska 

bullernivån inte överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå. Av 

trafikbuller-beräkningen framgår dock att dessa riktvärden överskrids i delar av planområdet. 

Länsstyrelsen anser därför att det på plankartan behöver införas en planbestämmelse som anger att 

ovanstående riktvärden för uteplats ska klaras.  

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivningen anges att gällande miljökvalitetsnormer inte bedöms överskridas. Länsstyrelsen 

anser att särskilt redovisning kring miljökvalitetsnormer för vatten behöver tydliggöras. Lillån ligger 

ca 600 meter öster om planområdet. Planförslaget behöver innehålla en bedömning av dess eventuella 

påverkan på närliggande vattenförekomster samt en beskrivning av vattenförekomsternas status, 

miljökvalitetsnormer och miljöproblem.  

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överrensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 
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Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.  

 

Dagvattenhantering 

I planbeskrivningen anges att området idag är anslutet till det kommunala dagvattennätet som anges 

vara dimensionerat för att hantera dagvatten från området. Länsstyrelsen anser att det behöver redovisa 

vilken dimensionering dagvattennätet har. Med hänsyn till klimatförändringar och ökad skyfallsrisk 

vill dock Länsstyrelsen uppmärksamma att kommunen generellt inte enbart bör förlita sig på 

rörbundna lösningar för sin dagvattenhantering. Samhällsviktiga verksamheter, såsom vård och 

räddningstjänst, kräver dessutom en dagvattenhantering som klarar en längre återkomsttid jämfört med 

planering av enbart bostäder. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten krävs därför. Länsstyrelsen 

anser att detta behöver säkerställas med planbestämmelse på plankartan.  

Biotopskydd 

Enligt Länsstyrelsen ortofoto berörs ev. en trädallé av planförslaget. Alléer omfattas av det generella 

biotopskyddet enligt 7 kap, 11§ miljöbalken. Om allén eller andra skyddade biotoper riskeras att 

skadas i samband med exploateringen måste dispens sökas hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får medge 

dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En prövning av om det finns särskilda skäl 

avgörs från fall till fall.  

Störningar, brandstation 

I planområdet finns en brandstation. Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna behöver framgå 

om verksamheten vid brandstationen innebär några störningar för omgivande bostadsbebyggelse, t.ex. 

vid utryckning.  

Planbestämmelser 

På plankartan saknas planbestämmelser om utnyttjandegrad, vilket bör kompletteras.  

  

Kommentar: 

En översiktlig markprovtagning har gjorts för planområdet och planbeskrivningen kompletteras 

med information från denna. 

 

Kontakt har tagits med Nerikes Brandkår gällande användning av brandskum på brandstationen 

inom planområdet. Enligt uppgift har brandskum inte använts på denna plats.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med bedömning och utredning kring risker angående 
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drivmedelsstationen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 

Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer för 

vatten. 

 

Plankartan kompletteras med planbestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.  

 

Yttrande angående trädallé beaktas och information infogas i planbeskrivningen.  

 

Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Gemensamhetsanläggning 

Lantmäteriet framför att det behöver förtydligas vad som ska hända med parkeringen bakom 

räddningstjänsten, som idag är planlagd som kvartersmark för bostad med egenskapsbestämmelsen 

parkering samt prickmark. Det finns en gemensamhetsanläggning bildad, Fjugesta ga:4, som ska 

tillgodose Fjugesta 2:94 och 31:2s parkeringsbehov. Lantmäteriet ställer sig frågande till varför 

kommunen valt att ta bort prickmarken och planlägga del av parkeringen som T1.  

 

När markområden ska användas för gemensamhetsanläggning läggs vanligen ett g ut. I detta fall när 

gemensamhetsanläggningen redan är bildad är detta sannolikt inte nödvändigt. Men såsom planen nu 

är utformad, utan prickmark eller markreservat, ligger gemensamhetsanläggning på ”byggbar mark”.  

Om avsikten är att gemensamhetsanläggning ska upphävas behöver det framgå i planbeskrivningen.  

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga frågor 

Under fastighetsrättsliga frågor skulle det tilläggas att den del av vändytan på Östra långgatan har lagts 

ut som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2.  

Lantmäteriet framför att det är bra att en beskrivning finns om inlösenreglerna kring allmän plats. Det 

kan tilläggas att som alternativ till inlösen kan ett köp eller en överenskommelse träffas mellan 

frivilligt mellan parterna, samt att åtgärderna genomförs som fastighetsreglering.  

U-områden 

I vissa delar av planen har kommunen lagt ut u-områden där det saknas befintliga ledningsrätter och på 
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ett ställe där det finns ledningsrätt finns inget u-område.  

 

Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar på Fjugesta 2:68 , 2:194 

och 46:2 ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels 

att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får 

vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är inte beskrivet i 

genomförandeavsnittet av planbeskrivningen.  

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar till förmån för Lekebergs 

Bioenergi AB. Det finns dock inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u-

område kan ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig.  

Om det är kommunens avsikt att fjärrvärmeledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 

planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område.  

Kommentar: 

Den gemensamhetsanläggning som finns planläggs som B (bostäder) och ges prickmark i 

plankarta.  

 

Det tydliggörs för under fastighetsrättsliga frågor att del av vändytan på Östra Långgatan som nu 

markerats som kvartersmark behöver fastighetsregleras till Fjugesta 46:2 

 

Det infogas beskrivning angående ledningsrätt och servitut vid markreservat för allmännyttiga 

underjordiska ledningar.  

 

U-området till förmån för Lekebergs bioenergi infogas i plankartan.  

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Ny utfart 

Detaljplanen föreslår att Östra Långgatan förlängs ut till Fjugesta Letstig som är en statlig allmän väg. 

Trafikverket har inte att invända mot att en ny utfart tillkommer, men vill tillägga att utfarten ska 

utformas enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket.  

Dagvatten 

I planhandlingarna framgår det att området är bebyggt och detta medför svårigheter för dagvatten att 

infiltreras. Vidare skriver kommunen att dagvatten med fördel kan fördröjas inom kvartersmarken 

innan det kopplas till det kommunala nätet. Trafikverket noterar att bestämmelser gällande hantering 

av dagvatten saknas i plankartan och efterfrågar detta då dagvatten inte får riskera påverka 

Trafikverkets anläggning negativt.  
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Trafikbuller vid utomhusmiljöer 

I den gjorda bullerutredningen framgår det att den maximala ljudnivån för buller vid fasad överskrids 

om uteplats anordnas. Det framgår att uteplatser som uppfyller kraven går att uppnå genom rätt 

lokalisering. Trafikverket efterfrågar att detta regleras med en bestämmelse i plankartan.  

Kommentar: 

Information om att ny utfart ska utföras enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket 

infogas i planbeskrivningen.   

 

Bestämmelse om andel hårdgjord yta infogas i plankartan.  

 

Bestämmelse om ljudnivå vid uteplatser infogas i plankartan.   
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4. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inga synpunkter på förslaget till detaljplan.  

Kommentar: 

Noteras.  

 

5. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår framför att brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny plan. 

Rekommenderad minsta kapacitet i markbrandposter är 900 – 1200 liter per minut med ett maximalt 

inbördes avstånd av 150 – 250 meter.  

Kommentar: 

Informationen om brandvattenförsörjning infogas i planbeskrivningen.  

 

6. Sydnärkes Miljönämnd 

Sammanfattning: 

Sydnärkes Miljönämnd framför i sitt yttrande att det inte finns några riksintressen eller potentiellt eller 

konstaterade förorenade områden inom planområdet. Området ligger inom högriskområde för radon. 

Det är därför viktigt att riskerna fastställs genom mätning av markradon eller att bostadshusen byggs 

radonsäkert.  

Planområdet omges av trafikerade gator vilket bör uppmärksammas i det kommande planarbetet.  

Kommentar: 

Bestämmelse som säkerställer att nybyggnation sker med radonsäkert utförande infogas i 

plankartan.  

 
7. Kultur- och bildningsnämnden 

Sammanfattning: 

Mot bakgrund att området gränsar till det område där kommunfullmäktige beslutat att samla hela 

grundskoleverksamheten i Fjugesta vill kultur- och bildningsnämnden särskilt påpeka vikten av 

trafiksäkerheten för eleverna under såväl skoltid som till och från fritidsaktiviteter som förekommer 
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vid gymnastik och idrottshallen. Detta eftersom planen föreslår att Östra Långgatan, som idag är 

återvändsgata, öppnas upp för genomgående trafik mot Fjugesta Letstig. Då kommunfullmäktige har 

beslutat att samla grundskoleverksamheten till det närliggande området, vilket ökar antalet elever som 

kommer röra sig i området varför säkerheten är en viktig fråga för kultur- och bildningsnämnden.  

Kultur- och bildningsnämnden ställer sig positiv till den nya detaljplanen förutsatt att hänsyn tas till 

säkerheten för elevernas gång- och cykelvägar till och från skolan under såväl skoltid som fritid.  

Kommentar: 

Detaljplanens avgränsning och syfte medför att trafiksäkerhet för barn till och från skolområdet 

inte kan behandlas. Vid behov av ökad trafiksäkerhet bör kontakt tas med tjänstepersoner i 

Lekebergs kommun verksamma inom detta område.  
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8. Vattenfall 

Sammanfattning: 

Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom fastighet Fjugesta 46:2 eller inom dess 

närområde och har därmed inget att erinra i detta ärende.  

Kommentar: 

Noterat.  

 

9. E.ON 

Sammanfattning: 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noterat. 

 

10.   Bra kulturmiljö 

 

Sammanfattning: 

I Bra kulturmiljös yttrande framförs att den genomfördes en bedömning av kulturhistoriska värden för 

i princip alla fastigheter inom kommunens gränser. Resultatet blev Lekebergs kommuns första 

kulturmiljöprogram, som antogs av kommunfullmäktige 2016, samt ett därtill hörande kartlager med 

bilder som visar och avgränsar de miljöer som ska anses som särskilt kulturhistoriskt värdefulla enligt 

Plan- och bygglagens kapitel 8 § 13.  

Den del av Fjugesta som berörs av detta samråd, tycks en gång bland annat ha varit tänkt som ett 

administrativt centrum i Västernärke, om man betraktar den storvulna stadsplan över Fjugesta som 

togs fram på 1940-talet. Troligen lever kvartersnamnet Borgmästaren kvar som en rest från denna tid.  

Kring 1950- och 60-talen uppfördes flera för Lekeberg samhällshistoriskt värdefulla byggnader i detta 

område, såsom Fjugesta nya brandstation, Stiftelsen Lekebergshus första offentligt ägda flerfamiljshus 

samt det nya centralålderdomshem i trakten. I området finns även tre värdefulla flerfamiljshus samt en 

garagelänga med tidsenliga träportar.  

Byggnaderna i det nu aktuella planområdet visar tydligt hur ett nytt, mer offentligt präglat, 

efterkrigstida Sverige och Lekeberg växte fram. Sammantaget anses Bra Kulturmiljö att det finns skäl 

att i detaljplanen definiera skyddsbestämmelser och utformningskrav för att inte de kulturhistoriska 
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värdena i området ska riskeras i framtiden, samt att detaljplanen ska omfattas av utökat förfarande 

enligt Plan- och bygglagens kapitel 5 § 7 punkt 2, vilket stipuleras av riktlinjerna på sidan 39 i 

Lekebergs kulturmiljöprogram.  

Kommentar: 

Planförslaget görs om till att istället följa utökat förfarande.  
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Förslag till revidering av detaljplan för fastighet Fjugesta 
46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren) Lekeberg 
kommun, Örebro län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande justeringar: 

 En översiktlig markprovtagning har genomförts för planområdet. Justeringar i 

planhandlingarna görs i enlighet med det som framgår i rapporten.  

 Planhandlingarna justeras med hjälp av riskutredning för OKQ8 Fjugesta som gjordes 

2008.  

 Plankartan kompletteras med planbestämmelser om riktvärden för uteplats.  

 Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning och bedömning om miljökvalitetsnormer 

för vatten.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om högsta andel hårdgjord yta.   

 Trädalléns lokalisering markeras ut och infogas i planbeskrivningen tillsammans med 

information om att dispens krävs vid exploatering som kan skada allén.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse om utnyttjandegrad.  

 Den gemensamhetsanläggning som finns planläggs som B och ges prickmark i plankartan 

för att behålla parkeringen.  

 I planbeskrivningen infogas beskrivning om att det behöver ske en fastighetsreglering för 

att del av vändytan vid Östra Långgatan ska bli kvartersmark och tillhöra Fjugesta 46:2.  

 Information om att det normalt sett behövs servitut eller ledningsrätt för att allmännyttiga 

underjordiska ledningar ska få vara kvar vid ett u-område infogas i planbeskrivningen.  

 Planbeskrivningen kompletteras med text om att brandvattenförsörjningen utökas vid 

behov samt rekommenderad minsta kapacitet.  

 Plankartan kompletteras med bestämmelse som säkerställer att nybyggnation ska ske med 

radonsäkert utförande.  

 Planförslaget följer från och med granskningen ett utökad förfarande.  

 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Fanny Germer   Lars Johansson  

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Fanny Germer     Jonas Kinell       Lars Johansson

Planarkitekt             Planarkitekt       Förvaltningschef

Detaljplan för

Fastighet Fjugesta 46:2 m.fl.

(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren)

Lekebergs kommun, Örebro län.

Upprättad av Sydnärkes Byggförvaltning augusti 2018

Samrådsredogörelse

Diarienummer

Behovsbedömning

Planhandlingar

GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast

angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

CentrumC

VårdD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per

fastighetsarea är 50 %,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

0.0

Högsta nockhöjd i meter ,  4 kap 11 § 1

Utförande

b

1

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande,  4 kap

16 § 1

Markens anordnande och vegetation

n

1

Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras,  4 kap 10

§

Skydd mot störningar

m

1

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats som ej

överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA

maximal ljudnivå.,  4 kap 12 § 1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år ,  4 kap 21 §

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska

ledningar,  4 kap 6 §

Upplysningar

Tomtindelning gällande som fastighetsindelningsbestämmelse för Fjugesta 31:1,

akt nr 18-FJU-139, ska upphöra gälla
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Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. 
(Kv. Mejeristen och kv. Borgmästaren

Granskningshandling
Augusti 2019

Dnr: KS 18-346

P L A N B E S K R I V N I N G 
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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 utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Enligt PBL kap 5 § 7 ska ett detaljplaneförslag som inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 
handläggas med ett utökat förfarande. Till skillnad mot standardförfarandet ska 
kommunen vid tillämpning av det utökade förfarandet kungöra förslaget till detaljplan. 
Kungörelsen ska göras i en ortstidning och anslås på kommunens anslagstavla. I övrigt 
hanteras processen utefter samma steg som under ett standardförfarande. 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. 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. 
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Handlingar
Planhandlingarna består av:
- Plankarta i skala 1:500 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
- Fastighetsförteckning
- Behovsbedömning
- Samrådsredogörelse

Övriga handlingar i ärendet är:
- Riksutredning OKQ8 Fjugesta - avseende närhet till kringliggande bebyggelse
- Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs kommun

Bakgrund
Lekebergs kommun har i det långsiktiga arbetet med att utveckla vård- och 
omsorgsboende bedömt att en utbyggnad av Linden kan vara ett alternativ. Det 
har dock visat sig att detaljplanen i området behöver göras om för att eventuella 
utbyggnader ska vara möjliga att genomföra. Gällande detaljplaner som berör såväl 
kvarteret mejeristen som kvarteret borgmästaren är väldigt begränsande genom att det 
finns mycket prickad mark (mark som inte får bebyggas). Inriktningen på planarbetet 
är därför att det ska göras en ny gemensam plan för båda kvarteren med viss utökad 
byggrätt för att möta eventuella framtida behov. Kommunstyrelsen i Lekebergs 
kommun beslutade 2018-04-10 (KS 18-346) att beställa en ny detaljplan i området.  

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

Planprocessen
Denna detaljplan följer ett utökat förfarande 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 §. 

Miljökvalitetsnormer
Enligt 2 kap. 10 § PBL ska miljökvalitetsnormer, utifrån föreskrifter i 5 kap. 
miljöbalken, följas vid planläggning. Planförslaget bedöms inte medföra några 
betydande förändringar som kan innebära att miljökvalitetsnormer överskrids. 

DETALJPLAN FÖR FASTIGHET FJUGESTA 46:2 M.FL. 
(KV. MEJERISTEN OCH KV. BORGMÄSTAREN)
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Vattenförekomsten Lillån är lokaliserad ca 600 meter öster om planområdet. Lillån 
uppnår ej god kemisk status, men ska uppnå god kemisk status med undantag för 
överallt överskridande ämnen. I dagsläget är överallt överskridande ämnen inte bedömd 
och nuvarande status är okänd. Lillån ska uppnå god ekologisk status till 2027 och 
nuvarande status är otillfredsställande. De betydande påverkningarna är reningsverk, 
förorenade områden, jordburk, enskilda avlopp och atmosfärisk deposition.
 
Dagvattnet i området utgörs av avrinning från tak, vägar och gräsytor och bör inte 
utgöra några ytterliggare föroreningar än det som redan finns. Vid ytterligare hårdgjord 
yta bedöms föreningar eventuellt öka. 

PLANDATA

Läge och omfattning
Området är beläget i de centrala delarna av Fjugesta längs med Storgatan och Fjugesta 
Letstig. Området omfattar ungefär 2, 5 hektar. 

Markägoförhållanden
Förekommande allmän platsmark (gator, park etc.) ägs av Lekebergs kommun. 
Fastigheterna Fjugesta 46:2, 31:1, 31:2, 2:94 och 2:68 ägs av Lekebergsbostäder AB. 
Fjugesta 2:194 är i privat ägo. 

Kartbild som visar planområdets läge.

Page 95 of 177



5

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen
Inga riksintressen finns inom området. 

Översiktsplan för Lekebergs kommun
I översiktsplanen för Lekebergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-
11 kan det nu aktuella planområdet sägas ingå i det område som finns utmarkerat som 
centrum i översiktsplanen. För centrumområdet anges att inriktningen är förtätning 
med småskalig ”stadsmässig” bebyggelse. Det framgår vidare att olika funktioner med 
fördel kan kombineras. 

Planförslaget bedöms följa intentionerna i översiktsplanen. 

Detaljplaner
Planområdet regleras i huvudsak av två detaljplaner:

- Detaljplan för fastigheterna Fjugesta 46:1, 2:19 m.fl. kv. Mejeristen och del av 
kv. Borgmästaren. Detaljplanen antogs 1989. Inom området som berör nu aktuellt 
planförslag får flerbostadshus för bostads- och vårdändamål uppföras.  

- Stadsplan för kv. Mejeristen, Tegelslagaren m.fl. Detaljplanen antogs 1979. 
Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde får flerbostadshus i 
kombination med viss handel uppföras.

Utsnitt ur de två gällande detaljplanerna som i huvudsak reglerar markanvändningen i området. 
De gällande detaljplanerna medger bostäder, vårdändamål och viss handel i kv. Borgmästaren. 
Föreslagen planområdesgräns i nu aktuellt planförslag är markerad med röd streckad linje.  

Page 96 of 177



6

Det finns även två detaljplaner som berör några mindre delar av planområdet:

- Detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum). 
Detaljplanen antogs 1998. Inom området i detaljplanen som berör nu aktuellt 
planområde regleras gatumark.  

- Stadsplan för del av Fjugesta M:E (centrum). Detaljplanen antogs 1958. Inom 
området i detaljplanen som berör nu aktuellt planområde regleras gatumark.  

Fastighetsindelningsbestämmelser fastställda som tomtindelningar som berörs är:

- Tomtindelning av kvarteret Borgmästaren. Tomtindelningen antogs 1964. En 
tomtindelning gäller som fastighetsindelningsbestämmelse och reglerar hur fastigheter 
får vara indelade. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig bebyggelse
De västra delarna av planområdet (kv. Mejeristen) upptas av bebyggelsen för 
vårdboendet Linden. Byggnaden är indelad i olika enheter med varierande våningshöjd 
från en till tre våningar. Byggnaden är i huvudsak i tegelfasad samt med flacka eller 
platta plåttak.    

De östra delarna av planområdet (kv. Borgmästaren) upptas av olika former av 
flerbostadshus samt byggnaden för brandstationen i Fjugesta. Bebyggelsen är i 
huvudsak 2-3 våningar. Dock är punkthuset längs Fjugesta Letstig fyra våningar och 
brandstationen i en våning. Punkthuset är i ljus tegelfasad och med platt tegeltak. 
Övriga flerbostadshus är i rödbrun eller ljus tegelfasad med sadeltak och takpannor i 
tegel, en byggnad i kvarteret har plåttak.   

Planområdet och dess omgivning. 
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Trafik
Planområdet ramas in av Fjugesta Letstig, Storgatan, Tegelgatan och Smedjegatan. 
Kvarteren inom planområdet avskiljs även av Östra Långgatan som avslutas med en 
återvändsgata. Till återvändsgatan ansluter en gång- och cykelväg. Trottoarer finns 
längs med majoriteten av gatorna inom planområdet. Kvarteren korsas av gång- och 
cykelvägar som ansluter till bebyggelsen. 

Parkering
Inom planområdet finns parkeringsplatser norr och söder om vårdboendet Linden. Det 
finns även parkeringsplatser i anslutning till flerbostadshusen och intill brandstationen i 
de östra delarna av planområdet. 

Trafikbuller
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. 
 
Gällande riktvärden är:
- 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder större än 35  
   kvadratmeter.
- 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad för bostäder mindre än 35  
   kvadratmeter.
- 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats i   
   anslutning till byggnaden.

Avsteg från ovanstående riktvärden är:
- Minst hälften av bostadsrummen vänds mot en sida där 55 dB(A) dygnsekvivalent 
ljudnivå samt 70 dB(A) 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 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids bör den inte göra det med mer 
än 10 dB(A) fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

I viss utsträckning kan trafikbuller alstras från gatorna i området, detta gäller främst 
från Fjugesta Letstig och Storgatan. Enligt trafikverkets senast genomförda trafikmät-
ningar berörs Fjugesta Letstig av 2020 fordon per årsmedeldygn (8 % tung trafik) och 
Storgatan av 1250 fordon per årsmedeldygn (10 % tung trafik). 
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Bilder från planområdet 

Vårdboendet Linden Vårdboendet Linden

Flerbostadshus kv. Borgmästaren

Storgatan Vy del av planområdet

Fjugesta Letstig

Punkthus kv. Borgmästaren
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Hälsa och säkerhet
Sydväst om planområdet finns en drivmedelsstation. År 2008 tog Brandskyddlaget AB 
fram Riskutredning OKQ8 Fjugesta - avseende närhet till kringliggande bebyggelse 
i samband med framtagande av ändring av detaljplan  för del av Fjugesta samhälle, 
(18-FJU-112) Fjugesta 27:1 och 27:2 m.fl. För att kunna uppnå tillräckligt skydd för 
kringliggande bebyggelse framförs i riskutredningen att följande rekommendationer 
bör följas av OKQ8 gällande bebyggelse utanför området för drivmedelssation: 

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till skydds-
objekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst brandteknisk klass 
EI 60.

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i branteknisk klass EI60. Om hante-
ringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett skyddsavstånd på 
50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 meter till övriga byggnader. 

Enligt riskutredningen bedöms dessa skyddsåtgärder innebära ett tillfredsställande 
skydd för kringliggande bebyggelse och skyddsobjekt. 

Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s databas för jordarter består området i huvudsak av lerig morän. 

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. 

Risk för ras och skred
Det föreligger ingen risk för ras och skred inom planområdet.  

Mark och vegetation
Inom planområdet finns kortklippta gräsytor och en hel del inslag av vegetation, främst 
i form av buskage och träd. 

Kollektivtrafik
I de västra delarna av planområdet längs Storgatan finns en busshållplats.
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Natur och rekreation
Inom planområdet kan innergårdarna och de inslag av trädgårdsmiljöer som finns 
utgöra ett rekreativt värde. I övrigt finns den gamla banvallen i närheten som nyttjas 
mycket för promenader och dylikt, dessutom ansluter den till andra platser av 
rekreationell vikt, som exempelvis mot Bergaskogens naturreservat.    
 
Planområdet berörs av en allé som sträcker sig i de västra och norra utkanterna av 
planområdet. Den består av varierade arter av bland annat oxel och björk. Träden i 
nordöstra delen var vid besöket hamlade. Allén berörs av det generella biotopsskyddet 
och får inte skadas. 

Trädallé markerad på kartan

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Förorenade områden
Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd finns tre potentiellt förorenade områden söder om 
planområdet samt ett norr om planområdet. En gammal brandstation finns även i 
anslutning till planområdet. 

I ”Översiktlig markprovtagning inom planprocess Fjugesta 46:2, Lekebergs kommun” 
som WSP tog fram under våren 2019 framgår att man utfört provtagning av mark i 7 
punkter i planområdets södra del. Vid analys av dessa markprover framgick att det finns 
förhöjda halter över KM-riktvärden av kobolt eller arsenik i 55 % av de analyserade 
jordproverna. Det finns även förhöjda halter av tyngre alifater, dock lägre än KM-
riktvärden. Utöver ovan nämnda föroreningar är kadiumhalterna förhöjda över MRR 
samt halter av PAH-H och zink över MRR.  
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Den utförda översiktliga provtagningen visar på liten förekomst av fyllningsjord i 
form av några decimeter ytlig mulljord som underlagras av lera alternativt siltig lera. 
Mulljorden är dock påverkad. I fyra av sju provpunkter påvisas förhöjda halter över 
KM-riktvärden vid markskiktet för att sedan avta med ökat djup.  
 
Enligt rapporten från WSP förekommer föroreningar i ytliga marklager, till ett maxdjup 
om 0,5 meter. Föroreningar i mark utgörs av arsenik och kobolt. Dessa bedöms enligt 
rapporten möjliga att åtgärda. Föroreningsförekomsten i ytliga marklager bedöms av 
WSP därmed inte utgöra ett hinder för genomförande eller godkännande av detaljplan. 
Uppmätta metall- och petroleumkolväten bedöms i rapporten inte medföra betydelse 
för planförslaget.  

Under 2011 påbörjades arbeten för ombyggnation, rivning och nyinstallation av 
drivmedelsanläggningen. Vid schaktarbetet för att installera nya oljeavskiljare, 
skärmtak och pumpfundament samt schakt för drivmedelsledningar påträffade 
entreprenören schaktmassor som misstänktes vara påverkade av petroleumkolväten. 
Sandström Miljö & Säkerhetskonsult AB (Sandström) fick uppdrag av OKQ8 AB 
att genomföra miljökontroll gällande eventuella föroreningsrisker. Det övergripande 
åtgärdsmålet var att fastigheten och dess omgivning efter utförd efterbehandling skulle 
kunna fortsätta användas för drivmedelsförsäljning utan risk för människors hälsa 
eller för miljön. Det förorenade området skall heller inte utgöra risk för närliggande 
fastigheter eller recipienter.

De föroreningar som är kopplade till drivmedelsstationen bedöms inte utgöra en risk 
för det nu aktuella planområdet. Sydnärkes Miljöförvaltning ansvarar även för tillsyn 
av drivmedelsstationen för att säkerställa att verksamheten inte utgör en potentiell 
miljörisk.

Offentlig och kommersiell service
Planområdet är beläget i centrala Fjugesta och har god tillgång till offentlig och
kommersiell service. I närheten finns torget i Fjugesta och i omgivningarna finns 
service i form av butiker, caféer och restauranger. Ca 500 meter väster om planområdet
återfinns vårdcentralen. Det finns ett par förskolor inom en radie om ca 200 meter från 
området och Lekebergs skolan för åk 4-6 samt åk 7-9 ligger strax angränsande sydost 
om planområdet. Vård- och omsorgsboendet Linden finns inom planområdet.
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FÖRÄNDRINGAR

Planens huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att anpassa användningen i området utefter 
utbyggnadsplaner för vård- och omsorgsboendet Linden och samtidigt utöka 
användningen av området generellt så att det finns en större flexibilitet inför eventuella 
byggprojekt i framtiden. 

Planerad bebyggelse
Detaljplanen är utformad för att anpassas utefter en framtida utbyggnad av vård- 
och omsorgsboendet Linden. De planerade åtgärderna är att Linden ska förses med 
tillbyggnader, detta kräver en mer flexibel byggrätt när det gäller såväl markplan som 
när det gäller bebyggelsens höjdbegränsning. 

Inom kv. Mejeristen regleras användningen bostäder, centrum och vård. Majoriteten 
av kvarterets byggrätt tillåts en högsta nockhöjd på 20 meter medan en mindre del av 
kvarteret tillåts en högsta nockhöd på 15 meter. Endast 80 % av fastighetsarean får 
hårdgöras. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %. Varje 
bostad ska ha tillgång till en balkong eller uteplats med en ljudnivå som ej överskrider 
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Inom kv. Borgmästaren regleras användningen bostäder, centrum och vård med 
högsta nockhöjd på 15 meter. Endast 80 % av fastighetsarean får hårdgöras. Högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 50 %. Varje bostad ska ha tillgång 
till en balkong eller uteplats med en ljudnivå som ej överskrider 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 

Trafik
I planförslaget fastställs befintliga gator. Den förändring som föreslås är att Östra 
Långgatans återvändgräns tas bort och att en anslutning öppnas mot Fjugesta Letstig. 
Den nya utfarten ska utformas enligt kraven i VGU samt i samråd med Trafikverket. 

Planområdet ligger i anslutning till Fjugesta Letstig (väg 564) och Storgatan (väg 
561), där Trafikverket är väghållare. Det aktuella planförslaget innebär att bebyggelse 
som närmast kan uppföras på ett avstånd av cirka 6 meter från de båda vägarna, där 
hastighetsbegränsningen är 40 km/h. På den del av vägarna som passerar planområdet 
är sträckningen rak och avkörningsrisken bedöms som liten. 

Befintlig parkering som finns inom planområdet säkerställs genom prickmark. 

Trafikbuller
För att uppskatta bullerförhållanden rörande föreslagen byggrätt på kvartersmark 
som möjliggör bostäder och vårdboende - BD har en beräkning gjorts med hjälp 
av trafikbullerprogrammet Trivector Buller Väg. Beräkningen har koncentrerats till 
Fjugesta Letstig och Storgatan då övriga gator inte bedöms beröras av några betydande 
trafikmängder. Resultatet av beräkningarna visar att riktvärden om 60 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad inte överskrids men att maximala ljudnivåer på 
70 dB(A) överskrids där byggrätter tar vid. För innergårdar och bostädernas uteplatser 
finns dock ändå goda möjligheter att skapa en miljö där ljudnivåerna är väl under 50 
dB(A) i ekvivalent nivå och under 70 dB(A) i maximal nivå. 
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Vägtrafikuppgifter, resultat av befintligt trafikbuller samt beräkningar av prognostiserat 
trafikbuller fram till 2035 följer på nästa sida.

Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2020
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 57 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för Fjugesta 
Letstig.    

Storgatan

Trafikmängd: 1250
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Närmaste avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter 
Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för nuläget utifrån ovanstående parametrar visar 
ekvivalenta ljudnivåer på 55 dB(A) och maximala ljudnivåer på 78 dB(A) för 
Storgatan.

För prognosåret 2035 har trafikmängderna räknats upp med en årlig ökning 
på 1 % per år fram till 2035. Vägtrafikuppgifter, beräkningar och resultat av 
prognostiserat trafikbuller följer nedan: 

Fjugesta Letstig

Trafikmängd: 2400
Andel tunga fordon: 8 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
Vägbredd: 7 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 58 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Fjugesta Letstig.  

Storgatan

Trafikmängd: 1500
Andel tunga fordon: 10 %
Hastighet: 40 km/h
Avstånd mellan vägmitt och byggrätt: 10 meter
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Vägbredd: 8 meter

Resultatet av beräkningarna för prognosåret 2035 utifrån ovanstående parametrar 
visar ekvivalenta ljudnivåer på 56 dB(A) och maximala ljudnivåer på 79 dB(A) för 
Storgatan.  

Hälsa och säkerhet 
I och med riskutredningen som togs fram i samband med framtagande av ny detaljplan 
för området som berör OKQ8 bedöms planområdet inte utsättas för risker kopplade till 
drivmedelstationen. I riskutredningen framförs rekommendationer för att inte medföra 
risker för kringliggande bebyggelse. I riskutredningen framförs skyddsavstånd som 
ska gälla mellan hantering av brandfarliga vätskor samt gaser och skyddsobjekt. Dessa 
är minst 25 meter mellan skyddsobjekt och förråd för brandfarliga vätskor samt 50 
meter mellan äldreboende respektive tre meter från övriga byggnader och förråd för 
brandfarliga gaser. Förutsatt att hanteringen av dessa överstiger 1m3 (1000 liter). 
 
Med hjälp av denna riskutredning bedöms att det befintliga avstånd som idag finns 
mellan drivmedelstationen och bebyggelsen är önskvärd att behålla, därför upprätthålls 
detta avstånd med prickmark mot drivmedelstationen. 

Mark- och vegetation
Detaljplanen som sådan föreslår inte några särskilda förändringar av mark- eller 
vegetation i området. 

Natur och rekreation 
Planområdet berörs av en trädallé. Dispens från det generella biotopsskyddet kan sökas 
hos Länsstyrelsen vid exploatering som kan komma skada allén. Länsstyrelsen får 
medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. En prövning av om det 
finns särskilda skäl avgörs från fall till fall. 

Enligt gällande detaljplan ska del av planerad gata utgöras av parkmark, denna 
möjlighet kommer med nytt planförslag att försvinna.  

Geotekniska förhållanden
Det bedöms föreligga goda grundläggningsförutsättningar i området men mer 
detaljerade geotekniska bedömningar utifrån aktuell bebyggelse bör göras i samband 
med bygglovsskedet. 

I Fjugesta tätort finns alunskiffer i berggrunden vilket innebär att marken inom 
planområdet också kan innehålla förhöjda radonförekomster. Byggnader ska uppföras 
radonskyddade.  

Föroreningar
Med hjälp av genomförda markprovtagningar och bedömning av dessa anses 
planområdet lämpligt att bebygga. I markundersökningen som genomfördes av 
WSP 2019 framgår att föroreningsförekomsten inte bedöms utgöra ett hinder för 
planförslagets godkännande eller genomförande.  
 
Vid exploatering kan mer grundliga undersökningar och sanering krävas för att 
säkerställa att exakt placering är lämplig.
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Vatten och avlopp
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten- och avlopp.

El och tele
Eventuellt tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga el- och teleledningar.

Dagvatten
Området är i dag anslutet till det kommunala dagvattennätet. Planområdet är redan 
exploaterat med bebyggelse vilket inneburit att mark har hårdgjorts, i sin tur medför 
detta att det inte finns samma möjlighet att dagvatten kan infiltreras. Det finns dock 
befintligt ledningsnät som är dimensionerat att hantera dagvattnet inom området. 
Dagvatten kan dock med fördel fördröjas inom kvartersmarken innan det kopplas till 
det kommunala nätet enligt de krav som ställs från VA-huvudmannen. 

Brandvattenförsörjning
Brandvattenförsörjningen utökas och anpassas till ny detaljplan. Rekommenderad 
minsta kapacitet i markbrandposter är 900 - 1200 liter per minut med ett maximalt 
inbördes avstånd av 150 - 250 meter. Om brandvattentillgång behöver utökas och 
anpassas ska fastighetsägaren/byggherren vidta åtgärder för att tillgodose behovet.

Avfallshantering
Avfallshanteringen för eventuellt tillkommande bebyggelse förutsätts ske genom
sopkärl i enlighet med standarden för Sydnärkes kommunalförbund.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget möjliggör en utökad bebyggelse i området men i synnerhet möjliggörs 
mer flexibla byggrätter. Andelen hårdgjorda ytor kan potentiellt utökas inom 
planområdet. Framtida byggprojekt i området skulle kunna medföra att delar av den 
befintliga vegetationen kan komma att avverkas. Planens miljökonsekvenser kan 
minskas om större träd kan sparas även inom de delar som föreslås för nybyggnation 
och om dagvatten kan tas om hand lokalt inom kvartersmark.

Organisatoriska frågor
Sydnärkes Byggförvaltning ansvarar för planarbetet på uppdrag av Lekebergs kommun.

Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun.

Tidplan
Planen hanteras med utökat planförfarande. 

Samråd: Hösten 2018
Granskning: Hösten 2019
Antagande: Vintern 2019
Laga kraft: Vintern 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla så länge kommunen inte ändrar eller
upphäver planen.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
 
Tekniska frågor
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till befintliga tekniska försörjningssystem.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen utgör erforderligt underlag för fastighetsbildning. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske i enlighet med detaljplanen. Ansvar
att ansöka och bekosta lantmäteriförättning åligger den fastighetsägare som
berörs i respektive fall. 

I planförslaget är gatumark delvis inritad för mark som har varit kvartersmark i tidigare
plan. Det innebär att kommunen har rätt att lösa in marken som är planlagd för allmän
plats, gata. På motsvarande sätt har fastighetsägaren en rätt att av kommunen kräva
inlösen av gatumarken och få ersättning enligt specifika regler i plan- och bygglagen.

Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Fjugesta ga:4, som ska tillgodose 
Fjugesta 2:94 och 31:2s parkeringsbehov. Denna avses bestå.  
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Del av vändytan på Östra långgatan har i detta planförslag lagt ut som kvartersmark, 
denna del behöver därför fastighetsregleras till Fjugesta 46:2. 

Inom planområdet finns flera u-området. Genom att lägga ut markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen dels till så att det inte blir 
planstridigt att lägga lednignar på kvartersmark och dels att lovpliktiga åtgärder inte 
kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningen får vara kvar 
behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. 

Fastighetsindelningsbestämmelser som regleras genom tomtindelning av kvarteret 
Borgmästaren, akt nr 18-FJU-139, upphävs i sin helhet.

MEDVERKANDE I PLANARBETET
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning.

Fanny Germer  Jonas Kinell  Lars Johansson
Planarkitekt  Planarkitekt   Förvaltningschef   
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1 INLEDNING 
Fastigheten Fjugesta 46:2, se läge i Figur 1.1, är föremål för planändring. 

Planerad plan syftar till är att utöka befintligt vård- och omsorgsboende och 

möjliggöra planerade ut- och nybyggnationer inom fastigheten. 

  
Figur 1.1. Aktuellt områdets ungefärliga läge inom Fjugesta. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning, 

hemsida, 2019-05-22 

Länsstyrelsen har via yttrande1 begärt att det inom planprocessen ska 

säkerställas att inga markföroreningar som kan hindra genomförande av 

planen förekommer. Kommunens planhandläggare har via e-post2 meddelat 

att beslut rörande den ansökta planändringen, kan tas utifrån att en 

översiktlig markundersökning utförs.   

I planbeskrivningen3 anges att planområdet gränsar till drivmedelsstation och 

att det vid schaktning p.g.a. ombyggnation upptäcktes massor misstänkt 

påverkade av petroleumkolväten. Länsstyrelsen anser att det i plan-

beskrivningen behöver tydliggöras om sanering/schaktning har skett, om 

prover togs i närheten av det nu aktuella planområdet och om det kan 

säkerställas att planområdet inte är påverkat av föroreningar.  

I planområdet finns en brandstation. Om brandskum har använts i 

planområdet kan det finnas risk för förekomst av PFOS i mark och 

grundvatten. Om så är fallet anser Länsstyrelsen att det behöver utredas och 

redovisas i planhandlingarna. 

1.1 AKTUELLT UPPDRAG 

WSP har på uppdrag av NoN Markutveckling (fortsättningsvis beställaren) 

utfört översiktlig provtagning inom fastigheten ur ett planprocessperspektiv, 

där provtagning riktats på delar av fastighetens mest teoretiskt misstänkta 

föroreningsförekomst.  

 

                                                      
1 Yttrande, Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. 
Borgmästaren), Lekebergs kommun, 2012-10-24. 
2 E-post Fanny Germer, planhandläggare Lekebergs Kommun till Owe 
Nilsson, NoN Markutveckling AB, 2019-07-05.  
3http://www.sydnarkebygg.se/download/18.5a2e4e69165ddb8d953db990/15
37520631181, 2019-05-24 
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Aktuell handling syftar till att redovisa utförd provtagning, presentera bedömd 

föroreningssituation utifrån provtagnings-resultat samt uttalande om 

indikerad föroreningssituationen bedöms utgöra ett hinder för planens 

godkännande eller genomförande.  

1.2 BAKGRUND 

I Figur 2.1 visas nu gällande detaljplan och i Figur 2.2 visas nu planerad 

planomfattning. Vid jämförelse av figurerna kan bla utläsas att dagens 

markanvändning av fasigheten är densamma som planerad användning 

(vård- och omsorg). Förändringarna mellan planerna utförs främst av en 

förlängning av Östra Långgatan inom södra delen där det nu är parkmark 

samt att bebyggelsen förtätas i plan och höjd. 

 
Figur 2.1. Beskrivning av planerad utformning av planområde inkluderande fastigheten Fjugesta 

46.1, markerad med svart cirkel. Bildkälla: Sydnärkes Byggförvaltning, hemsida, 2019-05-22. 
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Figur 2.2. Beskrivning av planerad utformning av planområde inkl fastigheten Fjugesta 46.1, 

markerad med svart cirkel. Källa: Sydnärkes Byggförvaltning, hemsida, 2019-05-22. 

I samband med en planändring behöver bl a säkerställas att det inte 

förekommer några hinder mot planens genomförande. Denna handling 

fokuseras på miljötekniskt relaterad föroreningsförekomst i mark och 

grundvatten. 

 

2 TEORETISK PROBLEMBESKRIVNING, 
KONCEPTUELL MODELL 

Baserat på kända platsspecifika förutsättningar beaktat ur perspektivet 

planerad markanvändning inom vår- och omsorg har en problembeskrivning 

upprättas för att ur ett teoretiskt perspektiv beskriva möjliga föroreningar, hur 

de kan spridas på denna plats och påverka aktuella skyddsobjekt.  
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2.1 TEORETISKA FÖRORENINGSSKÄLLOR  

Enligt Länsstyrelsens EBH-stöd4 finns tre misstänkta objekt söder om  

(nr 1-3) och ett objekt norr om planområdet (nr 4, norr om Sveagatan och 

Storgatan). Utöver detta finns en brandstation inom fastigheten (nr 5) och 

kommunen nämner i planbeskrivningen5, att oljeförekomst påträffades vid 

tidigare byggnation (nr 6). Sammantagsvis finns således fyra teoretiskt 

misstänkta föroreningskällor i närheten av planområdet och ett (nr 5) inom 

aktuellt planområde: 

1. OKQ8 Stig Perssons Bensinstation, branschklass 2. 

2. Hydro, TP:s bensin och tillbehör, en verkstadsindustri utan 

halogenerade lösningsmedel, smedja, mekanisk verkstad, 

branschklass 2. 

3. Fjugesta bilservice, bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkerier, 

branschklass 3. 

4. Lantmännen Magasin. Primär bransch: Betning av säd. Byggnaden 

riven, identifierat objekt. Branschklass 3. Norr om planområdet 

5. Befintlig brandstation-garage, ej branschklassad. Inget släckvatten 

har använts inom övningsverksamhet6.  

 

De naturliga jordlagren förväntades inför provtagning överlagras av fyllning 

med okänd mäktighet, till följd av byggnationer och vägar i planområdet. 

Baserat på detta samt de fem ovan nämnda objekten, samt erfarenhet om 

föroreningsförekomst generellt inom stadsmiljö, bedöms potentiellt 

förekommande föroreningar i marken huvudsakligen utgöras av metaller 

inklusive kvicksilver, oljekolväten inklusive PAH och BTEX samt PCB.  

I Figur 2.1 redovisas hur planområdet, i teorin, kan påverkas av omgivande 

förorenande verksamheter.  

                                                      
4 Yttrande, Detaljplan för fastighet Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och kv. 
Borgmästaren), Lekebergs kommun ,2012-10-24. 
5http://www.sydnarkebygg.se/download/18.5a2e4e69165ddb8d953db990/15
37520631181, 2019-05-24 
6 Muntligt, Fredrik Zetterlund, kårchef, 2019-06-13. 
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Figur 2.1. Redovisning av inventerade riskobjekt enligt Länsstyrelsens MIFO-databas. 
Planområdets utbredning redovisas i brun streckad linje. Teoretisk omfattning av 
föroreningspåverkan på planområdet, för mark och grundvatten, redovisas i blå streckade 
figurer. Källa: Modifierad kartbild från Länsstyrelsens WebbGIS, 2019-06-07.  

2.2 SPRIDNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR 

Sett till bedömt potentiella föroreningar bedöms spridning främst kunna ske i 

samband med fysiska schaktarbeten. Mekanisk påverkan på jorden kan 

medföra ökad spridning av partiklar till omgivande luft, jord och vatten. PAH, 

oljekolväten och andra organiska föreningar bedöms även teoretiskt kunna 

spridas med gasavgång. 

Området kring fastigheten sluttar mot öster och består, enligt SGU:s 

hemsida7, av moränlera ovanpå berg. Jorddjupet inom planområdet varierar 

mellan 5-20 m enligt SGU:s karttjänst8. Utifrån jordartskartan och utförda 

grundvattenundersökningar inom planområdet, bedöms grundvatten 

strömma mot öster, dvs följa markytans minskande markhöjd mot öster.  

Vid utförd geoteknisk utredning9 befanns grundvattennivån i rör T1701GW 

vara belägen 1,5 m u my och i rör T1706GW, belägen 2,3 m u my. Vidare 

angavs marknivån inom planområdet, variera mellan +62,9 (norr), +63,4 

(söder), +63,6 (väster) samt +61.4 (öster). Markhöjder och 

grundvattenrörens placering redovisas i Figur 2.2. Förhållandena indikerar 

att grundvatten i löst avsatta jordlager ovanpå berg, strömmar mot nordöst, i 

linje med topografin.  

                                                      
7 SGU Kartvisare, Jordarter 1:50K, http://www.sgu.se/kartvisare/kartvisare-
jordarter-50-tusen-sv.html. 2019-05-06.  
8 https://apps.sgu.se/geokartan/#mappage, 2019-05-30 
9 MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /Geoteknik påbyggnad, Fjugesta, 
Tyréns, 2017-04-18.  

Betning av 

säd 

Verkstad, ej 

halogenerade kem. 

Drivmedels

-station Bilvårdsanläggning 

Garage, 

brandutryckningsfordon 
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Teoretiska förutsättningar för spridning av föroreningar, lösta i grundvatten, 
in mot planområdet, bedöms därför finnas i södra och västra delen, dvs vid 
rör T17W01 och T17W06.  
 

  
Figur 2.2. Redovisning av angivna markhöjder samt etablerade rör inom planområdet. Källa 

Tyréns, 2014. 

2.3 EXPONERINGSVÄGAR (HÄLSA) 

Huvudsakliga exponeringsvägen bedöms vara inandning av ånga 

(föroreningar i gasfas). Detta gäller både vid nuvarande och planerad 

markanvändning. 

Övriga exponeringsvägar, idag och i framtiden, bedöms vara intag av jord, 

hudkontakt och inandning av damm. Dessa bedöms även bli aktuella under 

själva exploateringen samt övriga markarbeten inom området  

Nuvarande utformning av planerad markanvändning/detaljplan innebär att 

exponering via intag av fisk och övriga livsmedel ej är aktuella. Dock kan inte 

intag av platsodlade grönsaker uteslutas. Idag sker inget uttag av dricks-

vatten inom området. För aktuell utredning antas att kommunalt vatten och 

avlopp även kommer brukas i framtiden. 

2.4 SKYDDSOBJEKT 

De skyddsobjekt som är aktuella idag utgörs huvudsakligen av boende på 

vård- och omsorgsboenden Linden, människor som arbetar/vistas inom 

planområdet samt grundvatten och därefter markmiljö.  

2.5 KONCEPTUELL MODELL 

I nedanstående tabell presenteras en uppdaterad konceptuell modell för 

aktuellt undersökningsområde. För detaljerad information hänvisas till 

ovanstående problembeskrivning (avsnitt 2.1-2.4). 
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Tabell 2.1. Översiktlig konceptuell modell för planområdet.  

Förorenings-
källor 

Frigörelse-
/spridnings-
mekanismer 

Exponeringsvägar 
(hälsa) 

Skyddsobjekt 

Människor Miljö Natur-
resurser 

Mark-

förorening 

Ytlig fyllning 

Omättad zon 

 

Utlakning till 
och 
spridning 
med grund-
vatten 

Ytavrinning 

Lednings-

gravar 

Damning 

Erosion/ras 

Förångning 

Upptag i 

växter 

Intag av jord 

Hudkontakt 

Inandning av 

damm 

Inandning av ånga 

Intag av grönsaker 

 

Boende: 
- barn 
- vuxna 

 

Yrkesverk-
samma 

 

Besökande 

Mark-

eko-

system 

Ytvatten 

Ytvatten 

Grund-

vatten 

 

3 UTFÖRDA MOMENT 
Provtagning har utförts stegvis med inriktning mot jord i april och mot 

grundvatten i maj.  

3.1 JORDPROVTAGNING 

WSP utförde den 3 april provtagning av mark i 7 punkter i den södra delen 

av planområdet, se Bilaga 1. I snitt uttogs två prov per punkt, se 

fältnoteringar i Tabell 3.1. Provtagningen utfördes genom provgropsgrävning 

med grävmaskin tillhandahållen av beställaren.  

Tabell 3.1. Sammanställning av okulär jordartsbedömning i sju provgropar 19W01-07).   

Punkt Nivå Prel. Geoteknisk Anmärkning 

  [m u my] Benämning1   

19W01       

  0-0,3 F/stgrSa Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W02       

  0-0,5 saSi   

19W03       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 leSi   

19W04       

  0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 saSi   

19W05       

  0,0-0,3 F/Mu Rötter 

  0,3-0,8 Le   

19W06       

  0-0,2 F/Mu Rötter 

  0,2-2,7 Le   

19W07       

  0-0,2 F/Mu   

  0,2-0,6 LeSi   

 

Genomförda kontroller i fält visar att fyllningens mäktighet varierar mellan 

0,2-0,8 meter och bedömdes okulärt bestå av mull ned till 0,2-0,3 m u my. 
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Ställvis förekommer sand och silt i ytlig fyllning samt djupare i profilen. 

Fyllningen underlagras av lera och silt.  

3.2 BEDÖMNINGSGRUNDER JORD 

För bedömning om eventuella risker tillämpas i detta skede 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark motsvarande sk 

Känslig Markanvändning, KM10. 

Det finns uttalade planer på utbyggnation varför WSP antar schakt kommer 

ske, dock är det för WSP oklart om det finns behov av material att återvinna i 

anläggningsändamål. Eftersom behovet inte kan uteslutas, jämförs uppmätta 

totalhalter även med Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk, 

MRR11 . Nivåerna avgör om materialet kan användas fritt för 

anläggningsändamål eller ej. Notera att inga laktester genomförs, dvs om 

material i framtiden önskas återvinnas så behövs både totalhalter och dess 

lakbarhet utredas. Jämförelsen i detta skede visar enbart om det är värt att 

genomföra laktester mm för att möjliggöra återvinning i framtiden.  

3.3 ANALYSER JORD 

Resultat från utförda analyser på 11 jordprov avseende metaller och PAH 

samt 4 jordprov avseende petroleumkolväten redovisas i Bilaga 2. 

Analyserna har utförts av Synlab AB och analysprotokollen återfinns i Bilaga 

3. Av tabellen kan utläsas att det finns förhöjda halter över KM-riktvärden av 

kobolt eller arsenik i 55 % av analyserade jordprov (6 av 11) samt att tyngre 

alifater >C16-C35 detekteras i samtliga fyra prov, dock lägre än KM-

riktvärden. 

Förutom ovan nämnda föreningar är kadmiumhalterna förhöjda över MRR i 

samtliga sex prov med kobolt/kadmiumhalter över KM-riktvärden. I ett av de 

sex proven påvisas även halter av PAH-H och zink över MRR, i ett annat av 

de sex proven är blyhalterna över MRR.  

3.4 PROVTAGNING GRUNDVATTEN 

Inom ramen för denna undersökning har befintliga grundvattenrör inom 

planområdet nyttjats för undersökning av grundvattnets status avseende 

föroreningsinnehåll. Vid fältarbetet kontrollerades grundvattennivåer innan 

provtagning utfördes. Rören omsattes minst 1 volym innan provtagning. Vid 

omsättning var vattnet i T1701GW klart till en början. Botten av röret innehöll 

en del partiklar vilket färgade vattnet brunt. Ingen lukt noterades. Vid 

provtagning var vattnet klart och luktfritt. I rör T17W06 fanns inget vatten, 

varför provtagning ej utfördes.  

  

                                                      
10 Naturvårdsverket, tabell juni 2016. 
11 Naturvårdsverket, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handbok 
2010:1.  
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3.5 BEDÖMNINGSGRUNDER VATTEN 

Grundvattenprov har analyserats med avseende på metaller inkl Hg, 

petroleumkolväten inkl PAH:er och BTEX. Uppmätta halter i grundvattnet 

jämförs med olika jämförvärden beroende på ämne; alifater, aromater, BTEX 

och PAHer med Svenska Petroleum Institutets riktvärden för 

bensinstationer12 och metaller med SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvatten13.  

3.6 ANALYSER VATTEN 

En sammanställning av analysresultat avseende filtrerade metaller i 

grundvatten redovisas i Tabell 3.2-3.3 nedan och jämförs med föreslagna 

jämförvärden enligt kapitel 3.5 ovan. Kopior på analysprotokoll redovisas i 

Bilaga 3. 

Tabell 3.2. Resultat av analys av filtrerade metaller i grundvatten. Halterna jämförs mot 
klassgräns för tillståndsklass 3-4 (SGU, 2013), vilket motsvarar måttlig-hög halt / påverkan. 
Halter metaller i µg/l.  

Analys Enhet 

 

T1701GW 

SGU, klass 

3-4 

SGU 

Klass 4 

SGU, 

klass 3-4 

      

Datum  190603 

 

   

Arsenik µg/l 0,056 5 5-10 >10 

Barium µg/l 17 - 

 

  

Bly µg/l <0,0010 

 

2 2-10 >10 

Kadmium µg/l <0,0040 1 1-5 >5 

Kobolt µg/l 0,097 -   

Koppar µg/l 0,062 1000 
1000-

2000 
>2000 

Krom µg/l <0,050 10 10-50 >50 

Nickel µg/l 2,2 10 10-20 >20 

Vanadin µg/l <0,0020 -   

Zink µg/l 0,21 100 
100-

1000 
>1000 

 
Uppmätta totalhalter metaller i grundvatten, bedöms som mycket låga, utifrån 

SGU:s klassindelning.  

  

                                                      
12 SPI, 2011. SPI Rekommendation. Efterbehandling av förorenade 

bensinstationer och dieselanläggningar. 

13 SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01. 
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Tabell 3.3. Sammanställning av erhållna analysresultat avseende organiska ämnen jämfört med 
riktvärden enligt SPI. Halter metaller i µg/l. 

Parameter Enhet 

SPI 

Riktvärden 

ånga i 

byggnad 

SPI 

Riktvärde 

skydd av 

ytvatten 

T1701GW 

alifater >C5-C8 µg/l 3000 
300 

<20 

alifater >C8-C10 µg/l 100 
150 

<20 

alifater >C10-C12 µg/l 25 
300 

<20 

alifater >C12-C16 µg/l - 
3000 

<20 

alifater >C16-C35 µg/l - 
3000 

62 

aromater >C8-C10 µg/l 800 
500 

<10 

aromater >C10-C16 µg/l 100 500 <10 

aromater >C16-C35 µg/l 25000 500 <5,0 

bensen µg/l 50 500 <0.50 

toluen µg/l 7000 500 <0.10 

etylbensen µg/l 6000 
120 

<0.10 

summa xylener µg/l 3000 
5 

<0.10 

PAH, summa L µg/l 2000 
120 

<0.20 

PAH, summa M µg/l 10 
5 

<0.30 

PAH, summa H µg/l 300 
0,5 

<0.30 

 

4 BEDÖMNING 

4.1 FÖRORENINGSSITUATION JORD 

Utförd översiktlig provtagning visar på liten förekomst av fyllningsjord i form 

av några decimeter ytlig mulljord som underlagras av lera alternativt siltig 

lera. Mulljorden är dock påverkad. I fyra av sju provpunkter påvisas förhöjda 

halter över KM-riktvärden vid markskiktet för att sedan generellt avta med 

ökat djup. Undantag är punkt 19W04 där bägge analyserade prov visar 

förhöjd halt över MKM samt provpunkt 19W03 där kunskap om halt på ökat 

djup är okänd (inget prov/analys). Vid provpunkt 19W03 överskrids även 

MKM-riktvärdet (31 mg arsenik/kg TS jämfört med MKM på 25 mg As/kg TS). 

I samtliga övriga analyserade prov indikeras halter lägre än MKM-riktvärden. 

Påvisad föroreningsförekomst visar att mulljorden inom området inte 

uppfyller Naturvårdsverkets klassificeringsnivå, motsvarande MRR, varför 

kompletterande laktester för att kontrollera möjlighet till återvinning ej är att 

rekommendera. Analysresultat av underliggande jord utesluter dock ej 

möjligheten. Det krävs fler totalhalts-analyser och laktester innan 

lämpligheten kan bedömas.  

Page 122 of 177



 

 
 

 
14 | 10284886  • Kv Borgmästaren Miljöundersökning 

4.2 FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING – JORD 

Aktuell markanvändning kommer fortsättningsvis vara vård- och omsorg, 

vilket bedöms motsvara skyddsnivån för Naturvårdsverkets generella 

riktvärde för känslig markanvändning (KM). I detta avsnitt presenteras 

således bedömda risker för människa och miljö med fortsatt KM-användning.  

Eftersom ett mindre antal analyser av jordprov utförts, görs hälso-

riskbedömning för ämnen som påvisats över KM-riktvärden utifrån nu 

uppmätta maxhalter, dvs 31 mg arsenik/kg TS och 28 mg kobolt/kg TS. 

Rörande bedömning av miljö-riskbedömning vore tillämpning av maxhalter 

att överskatta riskerna, för dessa tillämpas enligt praxis istället beräknade 

medelhalter, dvs 11 mg arsenik/kg TS och 17 mg kobolt/kg TS.  

KM-riktvärdet för både kobolt och arsenik styrs primärt anpassat till naturliga 

nationella bakgrundshalter (10 mg/kg TS för bägge), sekundärt av hälsa (15 

mg kobolt/kg TS), tertiärt av markmiljö (20mg/kg TS för bägge) och därefter 

av skydd av grundvatten (22mg/kg TS för bägge). Baserat på detta kan av 

uppmätta maxhalter indikera att förhöjd risk för människors hälsa och negativ 

inverkan på markmiljö utan åtgärd inte (åtminstone ställvis) kan uteslutas 

men negativ åverkan på grundvattnet bedöms ej sannolik.  

4.3 SPRIDNING TILL AKTUELLT PLANOMRÅDE – 
FÖRORENINGSFÖREKOMST VATTEN 

Inom aktuell översiktlig provtagning fokuserades provtagning av grundvatten 

på de områden där planområdet, i teorin, kan vara påverkat av omgivande 

verksamheter. Förutsättningar för inströmmande grundvatten ska alltså 

finnas för att undersökning kan motiveras. 

Resultat från utförda vattenprovtagningar i befintligt rör T1701GW, beläget i 

västra delen av planområdet, visar på förekomst av enskilda metaller och 

alifater >C16-C35 över laboratoriets rapporteringsgräns. Halterna bedöms 

dock som mycket låga, relativt tillämpade jämförvärden.   

4.4 PÅVERKAN PLANERAD DETALJPLAN 

Föroreningar förekommer i ytliga marklager, till ett maxdjup om 0,5m. 

Föroreningsförekomsten är inte i detalj avgränsad i plan och djup.  

Föroreningar i mark utgörs av arsenik och kobolt, vilka är möjliga att åtgärda. 

Förorenings-förekomsten i ytliga marklager bedöms således inte utgöra ett 

hinder för genomförande eller godkännande av planändringen. Vidare 

bedöms uppmätta metall- och petroleumkolväten ej medföra betydelse för 

planerad planändring.  
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5 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 
Det finns viss föroreningsförekomst inom planområdet, främst 

metallförekomst vid markskiktet vilket inte bedöms vara ekonomiskt, 

samhällsmässigt eller tekniskt orimligt att åtgärda. Påvisad 

föroreningsförekomst i jorden bedöms således inte utgöra ett hinder mot 

godkännande eller genomförande av planändring.  

Vid framtida schakt- och entreprenadarbeten inom planområdet behöver 

dock beaktas att schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör 

lämnas in till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall 

påbörjas. Normalt bifogas en handlingsplan med anmälan vars syfte är att ge 

information om hur bl.a. kontroll, hantering, transport och eventuell 

deponering av jord ska utföras. 

Enligt Miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, 

oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 

tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 

föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön. Påvisad föroreningsförekomst bedöms inte medföra skada eller 

olägenhet men vi rekommenderar ändå att denna rapport delges den lokala 

tillsynsmyndigheten.  

Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på erfarenhetsmässiga 

bedömningar och branschpraxis. Utförda bedömningar och 

rekommendationer i aktuell handling baseras av naturliga skäl på det 

provtagnings- och analysresultat som identifierats inom aktuellt uppdrag. 

 
 

 

WSP Sverige AB 

Örebro Vatten och Miljö 

   
__________________________ 

Anders Stenqvist    

Uppdragsledare    
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

1 Lagenligt skyddad natur      
Kommer projektet ge inverkan på:

a Område med skyddad natur (naturreservat, 
landskapsbild, strandskydd, omr. med 
geografiska bestämmelser, etc.)

b Natura 2000-område  

2 Riksintresse för natur-/kultur-minnesvård eller rörligt friluftsliv        
a Område av riksintresse för naturvård

b Område av riksintresse för kulturminnesvård

c Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet 

3 Högt naturvärde      
a Område som bedömts ha högt regionalt 

naturvärde (lst:s naturvårdsplan) eller ingår 
området i kommunens naturvårdsplan

b Område som utpekas i Skogsstyrelsens 
"Skogens pärlor", tex nyckelbiotop

4 Ekologiskt särskilt känsligt område 
a Område som bedömts vara ekologiskt särskilt 

känsligt (kommunens översiktsplan)

5 Skyddsområde för vattentäkt

a Inre skyddsområde

b Yttre skyddsområde

6 Skyddsavstånd 
Kommer projektets planerade verksamhet att 
lokaliseras på för kort skyddsavstånd till:

a befintlig bebyggelse enligt rekommendationer i 
”Bättre plats för arbete” (OBS! Glöm ej djur-
hållning.)

b transport av farligt gods på väg/järnväg, enl. lst 
rapporter ”Riskhantering i detaljplane-
processen” (2006), 2003:15 ”Riskanalyser i 
detaljplane-processen”, 2003:4 ”Riktlinjer för 
riskanalyser som beslutsunderlag” och 2000:91 
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse"

Behovsbedömning - Checklista för detaljplan

 1 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

   

Detaljplan för Fjugesta 46:2 m.fl. (Kv. Mejeristen och Kv. Borgmästaren)
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

a Instabilitet i markförhållandena eller de 
geologiska grund-förhållandena; risk för skred, 
ras etc

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

e Har det aktuella området tidigare använts som 
tipp-/utfyllnadsplats eller dyl, varvid miljö- och 
hälso-farliga ämnen kan finnas lagrade i marken

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

b förändringar i luftrörelser, luftfuktighet, 
temperatur eller klimat (regionalt eller lokalt)

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten

 2 (7)

✔

   

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

d förändrade infiltrations-förhållanden, avrinning 
eller dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning

e förändring av ytvattenkvaliteten (bakt.,kemiskt, 
temperatur eller omblandning

f förändring av flöde eller riktning eller 
strömförhållanden i vattendrag, sjö eller hav

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

d avbrott i ”gröna” samband” (se 10d, 15c)

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker

 3 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

c att människor exponeras för nivåer över 
rekommenderade riktvärden för buller eller 
vibrationer

13 Ljus och skarpt sken        
a Kommer projektet att orsaka nya ljussken som 

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

Kommer projektet att orsaka avsevärd föränd-
ring av mark och vattenanvändning i området

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

b  risk för att människor utsätts för joniserande 
strålning t.ex. radon

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

e risk för utslätt av särskilt miljö- och hälsofarliga 
ämnen vid händelse av olycka

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar

 4 (7)

✔

✔

Marginella ökningar av trafikbuller kan alstras 
med anledning av detaljplaneförslaget. 

✔

✔

Detaljplaneförslaget bedöms inte resultera i att 
riktvärden för buller eller vibrationer kommer 
överskridas. 

✔

✔

✔

Planförslaget fastsäller befintlig 
markanvändning samt möjliggör viss utökad 
byggrätt i området. 

✔

✔

Hela Fjugesta innehåller förhöjda 
radonförekomster i mark.

✔

✔

✔

✔

✔
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

c påverka ”gröna samband” (se 9d och 10d)

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

a Kommer projektet att försämra kvalitén eller 
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, friluftsanläggning)

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet

 5 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Inga skyddsvärda fornminnen eller annan 
skyddsvärd kulturmiljö finns registrerat inom 
planområdet. 

✔

✔

✔

Trafikmängderna kan komma att utökas men 
bedöms inte ge upphov till betydande ökning 
av fordonstrafik.

✔

✔

✔

Identifierade möjliga förorenade områden strax 
utanför planområdet bedöms inte utgöra risk 
för föroreningar mot närliggande fastigheter 
eller recipienter. 
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

Finns det risk att projektet åstadkommer effekter 
som strider mot de fyra kretsloppsvillkoren: 
1996-08-12

a Ökar användandet av ändliga lagerresurser 
(metaller, olja, kol etc.)

b Ökar användandet av stabila natur- främmande 
ämnen (PCB, DDT, CFC etc.)

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

24 Additiva effekter        
a Har projektet effekter som var för sig är 

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme

 6 (7)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till kommunalt VA. 

✔

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet.
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Sammanfattning

Ort Datum

Namn

Titel

 7 (7)

Enligt 4 kap 34 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en behovsbedömning göras enligt bil 2 och 4 i förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta är en sådan behovsbedömning, och slutsatsen är att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver genomföras.

Askersund 2018-05-03

Jonas Kinell

Planarkitekt
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SAMMANFATTNING 
En om- och tillbyggnad planeras av den befintliga bensinstationen OKQ8 i centrala 
Fjugesta vilket föranleder att detaljplanen för området behöver ändras. Med anledning 
av anläggningens hantering av brandfarliga vätskor i form av bensin, diesel och etanol 
samt eventuellt framtida hantering av brandfarliga gaser i form av gasolflaskor har 
Brandskyddslaget fått i uppdrag att göra en riskutredning avseende närhet till kring-
liggande bebyggelse. 

Krav på riskutredning framgår bland annat av Lag (1988:868) om brandfarliga och 
explosiva varor där det anges att den som yrkesmässigt hanterar brandfarliga varor se 
till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för brand eller explosion. 
Utöver lagstiftningen finns även ett antal föreskrifter och allmänna råd som beaktas i 
riskutredningen. Vidare anges av Länsstyrelsen i Örebro län att de rekommendationer 
som anges av Länsstyrelsen i Stockholms län avseende riskhänsyn vid ny bebyggelse 
ska tillämpas för den aktuella planändringen.  

I riskutredningen identifieras riskkällor förknippade med den planerade hanteringen av 
brandfarliga vätskor samt eventuell framtida hantering av brandfarliga gaser. Utifrån de 
identifierade riskkällorna har möjliga olycksscenarier tagits fram och en uppskattning 
av riskernas omfattning gjorts. Vid uppskattning av riskernas omfattning förutsätts att 
hanteringen av brandfarliga gaser och vätskor sker enligt gällande föreskrifter och all-
männa råd vilket innebär att avseende påverkan på kringliggande bebyggelse/skydds-
objekt beaktas endast avstånd till riskkällor. Avstånden ska vara så stora att betryggande 
skydd erhålls och ska i huvudsak begränsa risken för brand och explosion i 
anläggningen vid brand i omgivningen, begränsa brandspridning inom anläggningen 
och till kringliggande skyddsobjekt i omgivningen samt göra det möjligt att utrymma 
området kring anläggningen innan kritiska förhållanden uppstår. 

Resultatet av riskuppskattningen visar att med avseende på risker förknippade med han-
tering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför bensinstationens 
område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock understiger avstånden inom 
bensinstationen de rekommenderade vad gäller butikslokalens läge i förhållande till 
lossningsplatsen. För att avgöra behov och omfattning av åtgärder har därför en 
detaljerad analys av risker förknippade med lossningsplatsen gjorts. Resultatet av denna 
visar att det föreligger risk för brandspridning till butikslokalen vid en pölbrand på 
lossningsplatsen och att åtgärder därför behöver vidtas för att uppfylla kravet på att 
brandspridning till byggnader inom anläggningen ska begränsas. 

När det gäller risker förknippade med eventuell framtida försäljning av brandfarliga 
gaser behöver placering och utformning av förråd för lösa behållare beaktas, främst 
med avseende på närhet till intilliggande äldreboende. 

För att uppnå erforderligt skydd för kringliggande bebyggelse/skyddsobjekt ges 
följande rekommendationer/förslag på åtgärder: 
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• För att förhindra brandspridning till butikslokal utförs butikslokalens yttervägg 
inklusive eventuella glaspartier mot lossningsplats i brandteknisk klass EI 60 med 
obrännbart fasadmaterial.  

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till 
skyddsobjekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60. 

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i brandteknisk klass EI 60. Om 
hanteringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett 
skyddsavstånd på 50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 meter till 
övriga byggnader. 

Under förutsättning att dessa åtgärder vidtas är bedömningen att tillfredställande skydd 
till kringliggande bebyggelse och skyddsobjekt erhålls med avseende på risker för-
knippade med hantering av brandfarliga vätskor och gaser på OKQ8 i Fjugesta.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
En om- och tillbyggnad planeras av den befintliga bensinstationen OKQ8 i 
centrala Fjugesta vilket föranleder att detaljplanen för området behöver ändras. 
Vid samråd för detaljplaneändringen inkom Länsstyrelsen i Örebro län med 
yttrande [1] om att erforderliga riskutredningar avseende risker förknippade med 
bensinstationen saknas. Med anledning av detta yttrande har Brandskyddslaget 
fått i uppdrag att upprätta en riskutredning för detaljplaneändringen. 

Krav på riskutredning framgår bland annat av Lag (1988:868) om brandfarliga 
och explosiva varor [2] där det anges att den som yrkesmässigt hanterar brand-
farliga varor ska se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för 
brand eller explosion. Utöver detta anges av Länsstyrelsen i Örebro län att de 
rekommendationer som anges av Länsstyrelsen i Stockholms län avseende 
riskhänsyn vid ny bebyggelse [3] ska tillämpas för den aktuella planändringen. 
Detta innebär bland annat att om bebyggelse finns inom 100 meter från eta-
blering av en bensinstation ska en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i 
planärendet. 

På bensinstationen hanteras i dagsläget brandfarlig vara i form av bensin och 
diesel. I samband med om- och tillbyggnaden planeras även för försäljning och 
hantering av etanol samt eventuellt gasolflaskor. 

1.2 Syfte 
Syftet med riskutredningen är att identifiera risker förknippade med hantering av 
brandfarlig vara på aktuell bensinstation, uppskatta riskernas omfattning och 
värdera denna samt ange vilka eventuella riskreducerande åtgärder som är 
nödvändiga för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

1.3 Omfattning 
Riskutredningen omfattar endast riskkällor förknippade med hantering av 
brandfarliga varor på den aktuella bensinstationen, med avseende på påverkan 
på kringliggande bebyggelse. Med påverkan menas i huvudsak akuta 
konsekvenser för liv hos människor som vistas i omgivningen.  

I utredningen behandlas inte identifierade riskkällor inom verksamheten i för-
hållande till varandra. Detta behandlas i en separat utredning, bl.a. med avseende 
på utformning av aktuella riskkällor. Det förutsätts dock i denna riskutredning 
att hanteringen av brandfarliga varor kommer att ske på sådant sätt att gällande 
lagstiftning och föreskrifter uppfylls. 

I utredningen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga 
ämnen eller buller. 
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1.4 Underlag 
Underlag för riskutredningen utgörs av samrådshandling upprättad av KJ Plan-
konsult [4], ritningsunderlag av FöreByggarna daterade 2007-10-08 samt en 
inventering av omkringliggande bebyggelse samt infrastruktur. 

1.5 Metod 
Riskutredningen kommer att utföras i enlighet med den metodik som anges i 
Räddningsverkets (tidigare Sprängämnesinspektionens) författningssamling: 
Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om 
hantering av brandfarliga vätskor [5] (se figur 2.1). 

Utredningen inleds med en inventering av riskobjekt i samband med den pla-
nerade verksamheten som kan påverka kringliggande bebyggelse. För de identi-
fierade riskkällorna görs sedan en kvalitativ bedömning av hur dess placering 
och utformning i förhållande till kringliggande skyddsobjekt medför att gällande 
lagstiftning uppfylls eller inte. Om resultatet av den inledande analysen visar att 
hanteringen inte uppfyller gällande lagstiftning eller om det förekommer för-
hållanden som innebär att betryggande skydd inte erhålls görs en detaljerad 
utredning med avseende på förväntade konsekvenser.  

Metodiken beskrivs mer i detalj i kapitel 3. 

1.6 Internkontroll 
Utredningen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med före-
tagets kvalitetssystem. Detta innebär en granskning av en annan konsult vid 
företaget av rimligheten i de bedömningar som gjorts och de slutsatser som 
dragits. 

Signatur i kolumnen för internkontroll i dokumentationen, sid 2, bekräftar 
kontrollen. 

1.7 Revideringar 
Detta utgör en första utgåva av utredningen och innehåller därför inga 
revideringar. 
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2 LAGSTIFTNING OCH RIKTLINJER 

2.1 Lagstiftning 
I Lag (SFS 1988:868) om brandfarliga och explosiva varor [2] sägs att bygg-
nader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras 
skall vara inrättade så att de är betryggande ur brand- och explosionssynpunkt 
och förlagda på sådant avstånd ifrån omgivningen som behövs med hänsyn till 
hanteringen (6 §). Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår yrkesmässig 
hantering av brandfarliga varor, skall se till att det finns tillfredsställande 
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de 
skador som därvid kan uppkomma (9 §). 

Med hantering avses enligt lagen tillverkning, bearbetning, behandling, för-
packning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, salu-
förande, underhåll, överlåtelse och jämförliga förfaranden. 

Vidare anges i Plan- och bygglagen (1987:10) att bebyggelse skall lokaliseras 
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas 
hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet av 
skydd mot uppkomst av olika olyckor. 

2.2 Föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer 
2.2.1 Räddningsverket 

Räddningsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om brandfarliga 
och explosiva varor och enligt Förordning (SFS 1988:1145) om brandfarliga 
och explosiva varor [6] får de föreskriva om ytterligare föreskrifter än de som 
anges i SFS 1988:868. 

Avseende hantering av brandfarliga vätskor och brännbara gaser har Räddnings-
verket (tidigare Sprängämnesinspektionen) upprättat ett flertal olika föreskrifter 
som är aktuella att beakta i samband med upprättande av en riskutredning. Före-
skrifter (med tillhörande allmänna råd) som kommer att beaktas i denna riskut-
redning är: 

• SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor [5] 

• SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i SÄIFS 
2000:3 [7] 

• SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga 
gaser och vätskor [8] 

Utöver de tillhörande allmänna råden till ovanstående föreskrifter har Rädd-
ningsverket upprättat särskilda Allmänt råd (SÄIFS 1997:8) om hur före-
skrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid 
bensinstationer [9]. 

Page 140 of 177



  9 (28) 
 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta  

 

10
26

84
 

Innehåll riskutredning 

I det allmänna rådet framgår bland annat att en riskutredning bör innehålla risk-
analys, riskbedömning, förslag till riskreducerande åtgärder samt eventuell 
komplettering för att studera om de föreslagna åtgärderna reducerar riskerna. En 
principskiss av innehåll/metodik redovisas i figur 2.1. Vid upprättandet av denna 
riskutredning kommer denna metodik att användas. 

 
Figur 2.1. Principschema för riskutredning (Källa SÄIFS 2000:2) 

Hantering av brandfarliga vätskor och gaser 

Med avseende på hantering av brandfarliga vätskor och gaser anges det i 
Räddningsverkets föreskrifter vilka krav som gäller för bl.a. utförande och 
utformning. För att föreskrifterna (och gällande lagstiftning) ska anses vara 
uppfyllda så ska hanteringen ske enligt dessa krav. 

Kraven omfattar bl.a. följande faktorer: 

• Konstruktions- och kontrollkrav för lösa behållare, cisterner etc. 

• Placering, skydd och skötsel 

• Förvaringsplatsens utformning (inkl. invallning etc.) 

• Brandteknisk avskiljning 

• Skydd mot spill och läckage 

• Fyllning och tömning 

• Förebyggande åtgärder mot explosiv atmosfär 

• Avstånd 

Utöver Räddningsverkets föreskrifter så finns det ytterligare en föreskrift som 
behöver beaktas med avseende på punkten avstånd, nämligen Elsäkerhetsverkets 
Starkströmsföreskrifter [10]. I dessa anges rekommendationer avseende minsta 
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horisontella avstånd mellan elkraftledningar och riskområden för brandfarlig 
vara. Med riskområde menas den luftvolym som kan innehålla brännbara 
bränsle-luftblandningar till följd av hanteringen. Rekommenderade avstånd 
enligt starkströmsföreskrifterna redovisas i tabell 2.1.  
Tabell 2.1. Rekommendationer om minsta horisontella avstånd mellan spänningsförande ledare 
och riskområde med brandfarlig vara som normalt bedöms ge betryggande säkerhet [10]. 

Konstruktionsspänning (kV) Avstånd till riskområde med brandfarlig vara med hänsyn till 
risken för elektrostatisk uppladdning 

12,0-72,5 15 m 

82,5 30 m 

145-170 30 m 

245 45 m 

420 60 m 

Påverkan på aktuellt projekt 

Enligt tidigare omfattar denna riskutredning enbart riskkällor förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor och gaser med avseende på påverkan på 
kringliggande bebyggelse. Det förutsätts att hanteringen kommer att ske på 
sådant sätt att gällande lagstiftning och föreskrifter uppfylls, vilket innebär att 
utredningen enbart kommer att beakta den sista av ovanstående faktorer, 
nämligen avstånd. 

Enligt föreskrifterna för hantering av brandfarliga vätskor respektive gaser i 
cisterner och lös behållare så ska avstånden mellan anläggningar för brandfarliga 
vätskor respektive gas och kringliggande objekt vara så stora att betryggande 
skydd erhålls. Avstånden ska i huvudsak: 

• begränsa risken för brand och explosion i anläggningen vid brand i 
omgivningen 

• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen 

• begränsa risken för brandspridning till kringliggande skyddsobjekt i 
omgivningen 

• göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen innan kritiska 
förhållanden uppstår 

Enligt tidigare har Räddningsverket har tagit fram allmänna råd till sina 
föreskrifter samt dessutom särskilda allmänna råd om hur föreskrifterna bör 
tillämpas vid bensinstationer. De allmänna råden beaktar bl.a. riktvärden på 
förbudsområden och avstånd till riskkällor som normalt innebär att man 
uppfyller de krav som anges i föreskrifterna avseende betryggande skydd. 
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2.2.2 Riktlinjer vid fysisk planering 
Enligt samrådsyttrande ska den rapport som tagits fram avseende riskhänsyn vid 
fysisk planering av Länsstyrelsen i Stockholms Län [3] beaktas vid om- och 
tillbyggnaden av bensinstationen i Fjugesta. I rapporten anges bl.a. hur nära en 
väg för transport av farligt gods och järnväg som ny bebyggelse kan planeras 
samt vad man bör ta hänsyn till vid nyplanering av bensinstationer. Vidare anges 
skyddsavstånd från bensinstationer inom vilka bebyggelse endast kan tillåtas om 
riskanalys visar på att risknivån är acceptabel med hjälp av riskreducerande 
åtgärder. Kortfattat innebär riktlinjera att: 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från en bensinstation bör und-
vikas. 

• Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter när-
mare än 50 meter från en bensinstation bör undvikas. 

• Ambitionen vid nyplanering bör alltid vara att hålla ett avstånd på 100 meter 
från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. 

Riskanalys ska alltid utföras som del av beslutsunderlaget om bensinstation 
planeras närmare än 100 meter från kringliggande bebyggelse. 
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3 PLANERING AV UTREDNINGEN – METODIK 
Enligt ovan följer föreliggande riskutredning det principschema som återfinns i 
figur 2.1. I detta avsnitt redogörs mer i detalj för de olika momenten/metodiken i 
utredningen 

3.1 Identifikation av riskkällor 
Som ett första steg i riskutredningen genomförs en inventering av vilka risk-
källor som förknippas med den aktuella hanteringen av brandfarliga vätskor och 
gaser på bensinstationen. Inventeringen utgår från beskrivning av den planerade 
hanteringen vilket redovisas i kapitel 4 - Definition av systemet. 

Inventeringen resulterar i en sammanställning av aktuella riskkällor samt en 
identifiering av vilka olycksrisker som kan förknippas med respektive riskkälla. 
Identifieringen av olycksrisker kommer att begränsas till sådana som bedöms 
kunna påverka personsäkerheten i kringliggande bebyggelse/skyddsobjekt. 

3.2 Uppskattning av risk 
3.2.1 Inledande utredning (kvalitativ) 

Den inledande riskuppskattningen utförs kvalitativt och omfattar en bedömning 
av om gällande föreskrifter uppfylls. Bedömningen utgår från en jämförelse av 
den planerade hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser i förhållande till 
Räddningsverkets allmänna råd och gällande föreskrifter. I de fall som hanter-
ingen motsvarar de allmänna råden anses hanteringen vara betryggande och i 
enlighet med föreskrifterna. Något behov av vidare utredning eller säkerhets-
höjande åtgärder krävs inte i detta fall. 

Om det förekommer faktorer eller riskkällor som ej uppfyller de allmänna råden 
så ska en detaljerad utredning utföras för att visa att föreslagen utformning 
uppfyller gällande föreskrifter med avseende på krav på betryggande hantering.  

3.2.2 Detaljerad utredning (kvantitativ) 
En mer detaljerad utredning av identifierade riskkällor genomförs enligt ovan 
om det visar sig att hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser ej sker i 
enlighet med de allmänna råden eller om det förekommer förhållanden som ej 
innebär att de allmänna råden medför betryggande skydd. 

I och med det relativt begränsade antalet riskkällor som förknippas med hante-
ringen av brandfarlig vara på en bensinstation omfattar den kvantitativa upp-
skattningen inledningsvis enbart bedömningar av olycksriskernas konsekvenser. 
Konsekvensberäkningar utförs med avseende på kringliggande bebyggelse, 
vilket innebär att hänsyn tas till avståndet mellan riskkällor och bebyggelse. 

I de fall som de studerade olycksriskerna bedöms kunna medföra konsekvenser i 
form av personskador eller dödsfall inom kringliggande bebyggelse så komplet-
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teras konsekvensberäkningarna med beräkningar av olyckornas frekvens. Detta 
för att få en mer nyanserad bild av den sammanlagda risknivån samt ett bättre 
underlag för värderingen av risknivån. 

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat 
eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I SRV:s publikation ”Värdering 
av risk” [11] ges dock förslag på riskkriterier för riskmåtten individrisk och 
samhällsrisk vilka redovisas i tabell 3.1. 
Tabell 3.1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. 

Riskkriterier Individrisk Samhällsrisk 

Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 10-5 F=10-4 per år för N=1 med lutning på 

FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan anses 
vara små 10-7 F=10-6 per år för N=1 med lutning på 

FN-kurva: -1 

Både avseende individrisk och samhällsrisk anges en övre och en undre gräns. 
Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under den 
nedre gränsen bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns 
ALARP-området (As Low As Reasonably Possible). I detta område ska man 
sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för 
åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som 
erhålls. 

I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier, visar sig att risknivån är 
oacceptabelt hög anges förslag på lämpliga riskreducerande åtgärder. Förslag till 
åtgärder ges även i de fall där risknivån befinner sig i gråzonen mellan 
acceptabla och oacceptabla risker, ALARP (As Low As Reasonably Possible). I 
vilken utsträckning åtgärder vidtas i detta fall beror till stor del på kostnads-
effektiviteten i föreslagna lösningar.  
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4 DEFINITION AV SYSTEMET - 
OBJEKTSBESKRIVNING 

4.1 Bensinstation 
Den aktuella bensinstationen ligger i centrala Fjugesta och är belägen mellan 
Storgatan och Östra Långgatan, söder om Letstigen. Bensinstationen har funnits 
på platsen sedan början av 30-talet men på grund av strängare miljökrav krävs 
nu en om- och tillbyggnad för att verksamheten ska kunna fortsätta. Det som 
främst påverkat behovet av en om- och tillbyggnaden är pumparnas placering 
där man i dagsläget i vissa lägen behöver stå på gångbanan mot Letstigen för att 
tanka. I förslaget för om- och tillbyggnad kommer delar av den befintliga 
anläggningen att rivas och ersättas med en ny butiks- och lagerdel samt ny tvätt-
hall. Befintliga pumpar (mätarskåp) flyttas in från Letstigen och förses med 
skärmtak.   

Bensinstationens placering och delar i förhållande till omgivningen redovisas i 
figur 4.1.  

 
Figur 4.1 Föreslagen om- och tillbyggnad, illustrationsskiss, KJ Plankonsult maj 2008. 

Bostad B 

Bostad C 

Äldreboende 

Färghandel 

Bostad A 

Påfyllning 

Pumpar 

Cisterner 

Page 146 of 177



  15 (28) 
 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta  

 

10
26

84
 

4.1.1 Hantering av brandfarlig vara 
På bensinstationen hanteras i dagsläget drivmedel i form av bensin och diesel 
men i samband med om- och tillbyggnaden planeras även försäljning av etanol 
(E85). Utöver detta hanteras även brandfarlig vätska i form av spolarvätska, 
tändvätska m fl. Bensin och etanol utgör brandfarliga vätskor klass 1, vilket 
innebär att de är mycket brandfarliga och har en flampunkt som understiger 
21°C. Diesel utgör brandfarlig vätska klass 3, vilket innebär en något högre 
flampunkt och därmed även en begränsad antändlighet i förhållande till bensin 
och etanol. Det finns i dagsläget 3 nedgrävda cisterner för bensin (två om 15 m3 
och en om 10 m3) och 1 cistern för diesel om 15 m3. Cisternernas placering 
framgår av figur 4.1 Vid om- och tillbyggnaden kommer även en cistern för E85 
att installeras med placering i anslutning till befintliga cisterner. Cisternerna för 
bensin och etanol kopplas till mätarskåp under skärmtak och befintlig diesel-
pump i anslutning till påfyllning planeras att behållas. 

Det finns i dagsläget inte någon försäljning eller hantering av brännbar gas på 
bensinstationen men det kan bli aktuellt med försäljning av gasol i gasflaskor i 
framtiden. Något förslag på placering av förvaring för gasflaskor finns dock inte 
i aktuella skisser för om- och tillbyggnaden. Med hänsyn till den risk som 
hantering av brännbar gas kan utgöra tas den dock upp som en risk i den 
fortsatta utredningen. 

Enligt uppgift från bensinstationens föreståndare kommer drivmedelstransporter 
till bensinstationen ca var 5:e dag vilket motsvarar ca 70 transporter per år [12]. 
Leverans sker normalt med tankbilar med släp vilka totalt rymmer ca 50 m3.  

Gällande eventuell gasolförsäljning så levereras den normalt i flaskor. En 
bensinstation med gasolförsäljning erhåller normalt en transport per 1-2 veckor 
vilket motsvarar 25-50 transporter per år. 

4.2 Kringliggande bebyggelse och skyddsobjekt 
Kringliggande bebyggelse redovisas i figur 4.1. Den närmaste bebyggelsen ut-
görs främst av bostadsbebyggelse (benämnda bostad A, B respektive C) med 
undantag för en färghandel samt ett äldreboende på andra sidan Letstigen. I 
hörnet Storgatan finns även ett gatukök.  

4.2.1 Infrastruktur 
Bensinstationen ligger enligt figur 4.1 i korsningen mellan Fjugesta letstig och 
Storgatan. Både Fjugesta letstig och Storgatan har ett körfält i vardera riktning 
med en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vägarna och dess anslutning till 
bensinstationen har sedan tidigare varit föremål för diskussion då det har saknats 
tydliga in- och utfarter samt parkeringsmöjligheter till området. Som tidigare 
nämnts har det för att kunna nyttja vissa pumpar varit nödvändigt att stå på 
gångbanan mot Fjugesta letstig. I samband med om- och tillbyggnaden kommer 
pumparna flyttas in ca 13 meter från Fjugesta Letstig och där pumparna tidigare 
var placerade planeras för någon form av barriär (mur, staket, låga buskar eller 
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liknande) vilket medför att in- och utfarter markeras tydligare. Även mot Stor-
gatan kommer in- och utfart utformas på ett tydligare sätt.  

I samband med planarbetet har det diskuterats om in- och utfarten mot Fjugesta 
Letstig kan tas bort. Detta ska dock undvikas med hänsyn till att utfarten 
kommer att användas av tankbilar för lossning. Lossningsplatser ska enligt [9] 
utformas så att tankfordonet med lätthet kan köra till och från uppställnings-
platsen utan att backa.  
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5 IDENTIFIERING AV RISKKÄLLOR 
Utifrån den i avsnitt 4 beskrivna hanteringen av brandfarliga vätskor och gaser 
på OKQ8 i Fjugesta redovisas nedan identifierades riskkällor. Riskidenti-
fieringen utgår från riskkällor/komponenter som behandlas i Räddningsverkets 
allmänna råd för hantering av brandfarliga vätskor och gaser. Vidare identifieras 
olycksscenarier som kan förknippas med de olika riskkällorna.  

Identifieringen av riskkällor och olycksscenarier delas upp med avseende på 
hanteringen av brandfarliga vätskor respektive eventuell hantering av brand-
farliga gaser (gasol).  

5.1 Brandfarlig vätska 
5.1.1 Identifierade riskkällor 

1. Cisterner med klass 1-vätska (bensin och etanol) respektive cistern med 
klass 3-vätska (diesel) under mark med pejlförskruvning och 
avluftningsrör 

2. Mätarskåp (pumpar) för tankning av bensin, etanol och diesel  

3. Lossningsplats för lossning av bensin, etanol och diesel 

4. Förråd/Skåp för förvaring av lösa behållare med brandfarliga vätskor ur 
olika klasser (t.ex. spolarvätska, tändvätska) 

5. Tankbil för leverans av brandfarliga vätskor till cisterner samt lastbil för 
leverans av lösa behållare till förråd/skåp 

5.1.2 Identifierade olycksscenarier 
De olycksscenarier som förknippas med hantering av brandfarlig vätska är i 
huvudsak brandscenarier där vätska antänds på grund av läckage alternativt till 
följd av utvändig brandpåverkan på en hel behållare. Med hänsyn till klass 1-
vätskors låga flampunkt kan även ånga antändas. Följande olycksscenarier 
bedöms aktuella med avseende på hantering av brandfarliga vätskor: 

1. Bensin och etanol (klass 1-vätska) 

a. Utsläpp av gas/ånga från cisternens avluftningsrör m.m. som kommer 
i kontakt med tändkälla 

b. Utsläpp av vätska vid tankning, lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla 

c. Läckage av vätska från rörledningar eller tankfordon som kommer i 
kontakt med tändkälla 
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2. Diesel (klass 3-vätska) 

a. Utsläpp av vätska vid tankning, lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla. 

b. Läckage av vätska från rörledningar eller tankfordon som kommer i 
kontakt med tändkälla 

3. Övriga brandfarliga vätskor 

a. Utsläpp av vätska eller gas/ånga (vid klass 1-vätska) från lös 
behållare som kommer i kontakt med tändkälla 

b. Behållare utsätts för yttre brandpåverkan 

5.2 Brandfarlig gas (gasol) 
5.2.1 Identifierade riskkällor 

1. Förråd/skåp för förvaring av lösa behållare med gasol 

2. Lastbil för leverans av lösa behållare (gasflaskor) till förråd/skåp  

5.2.2 Identifierade olycksscenarier 
Olycksscenarier vid hantering av brandfarlig gas är i likhet med brandfarlig 
vätska olika varianter av brandscenarier, antingen antändning av gas i samband 
med läckage alternativt till följd av yttre brandpåverkan på gasbehållare. 

Följande olycksscenarier bedöms relevanta att beakta i samband med eventuell 
hantering av brandfarlig gas: 

1. Utsläpp/läckage av gas från tappad gasflaska eller vid olycka med lastbil 
som kommer i kontakt med tändkälla 

2. Behållare utsätts för yttre brandpåverkan 
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6 UPPSKATTNING AV RISKERNAS OMFATTNING 
I detta avsnitt görs en kvalitativ uppskattning av de identifierade riskernas om-
fattning med avseende på påverkan på kringliggande bebyggelse. Påverkan be-
döms enligt tidigare endast med avseende på avstånd mellan riskkällor och 
bebyggelsen då hanteringen i övrigt förutsätts uppfylla gällande lagar och före-
skrifter. 

I figur 6.1 markeras aktuella riskkällor enligt följande: 

1. Lossningsplats för bensin, etanol, diesel samt avluftningsrör och pejlför-
skruvning till cisterner. 

2. Mätarskåp (pumpar) för bensin och etanol 

Placering av skåp för brandfarlig gas eller vätska (spolarvätska etc.) är inte 
fastställd och därför ej markerad i figuren. Mätarskåp för diesel tas inte med som 
riskkälla då detta inte bedöms utgöra någon risk för kringliggande bebyggelse, 
se vidare avsnitt 6.1.1. 

 
Figur 6.1 Planerad utformning av bensinstation med riskkällor markerade 

Avstånden mellan anläggningar för brandfarlig vätskor respektive gas och kring-
liggande bebyggelse ska enligt gällande föreskrifter vara så stora att be-
tryggande skydd erhålls. Uppskattningen av riskernas omfattning utförs utifrån 

1 

2 
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de rekommenderade minsta avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt som 
enligt Räddningsverkets allmänna råd normalt innebär betryggande skydd i 
enlighet med gällande föreskrifter. Som ovan delas riskuppskattningen in dels 
med avseende på hanteringen av brandfarlig vätska och dels med avseende på 
brandfarlig gas. Vidare görs i avsnitt 6.3 en bedömning med avseende på de 
riktlinjer som getts av Länsstyrelsen i Stockholms län gällande riskhänsyn vid 
fysisk planering [3]. 

6.1 Brandfarlig vätska 
6.1.1 Bedömningskriterier 

Uppskattningen av riskernas omfattning kommer att utföras med avseende på de 
rekommenderade avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt som anges i [9] (se 
tabell 6.1) respektive [5] (se tabell 6.2). Dessutom beaktas kravet på att det inom 
12 meter från riskkällorna ska gälla totalt rökförbud och förbud att tända eller 
införa eld [9]. Det har inte identifierats någon elledning som innebär att Stark-
strömsföreskrifterna och de avstånd som anges i tabell 2.1 behöver beaktas.  

Tabell 6.1 Rekommenderade avstånd i meter till vissa riskkällor vid en bensinstation [9]. 
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Tabell 6.2 Rekommenderade avstånd mellan olika skyddsobjekt och brandfarlig vätska i cistern 
eller lös behållare (V är volym i kubikmeter) [5]. 

 
De avstånd som anges i tabell 6.1 omfattar riskkällor vid hantering av bensin. 
Etanol (E85) bedöms normalt som jämförbar med bensin med avseende på 
brandrisken och de rekommenderade avstånden beaktas därför även avseende 
E85. 

I [9] anges inget förbudsområde eller rekommenderade avstånd med avseende 
på komponenter för dieselhantering på en bensinstation (med undantag för rök-
förbud). Det finns inte heller några övriga dokument som anger rekommen-
derade avstånd från anläggningar med diesel, med undantag för cisterner och 
lösa behållare ovan mark. Orsaken till att t.ex. mätarskåp och lossningsplats för 
diesel inte innebär samma behov av skyddsavstånd och förbudsområde som 
bensin och etanol är att diesel utgör brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt > 
65°C). Detta innebär att vätskan inte är lika lättantändlig som t.ex. bensin och 
etanol och att den behöver värmas upp innan den antänder. Detta medför en 
mycket låg sannolikhet för antändning av t.ex. en gnista, tändsticka eller 
cigarett. Då dieselcisternen är placerad under mark bedöms det inte förekomma 
någon riskkälla förknippad med dieselhanteringen som kan påverka 
kringliggande bebyggelse. 

De avstånd som anges i tabell 6.2 avser lösa behållare som inte är placerade i 
utrymmen som är brandtekniskt avskilda. Placering och utformning av 
förråd/skåp för brandfarliga vätskor är inte fastställt men i bedömningen 
förutsätts total volym brandfarlig vätska klass 1 understiga 3 m3 samt att de är 
placerade i utrymmen som inte är brandtekniskt avskiljda. 

6.1.2 Bedömning 
I tabell 6.3 redovisas uppmätta avstånd mellan kringliggande bebyggelse 
(skyddsobjekt) och riskkällor. Skyddsobjekten bedöms enligt följande: 
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• Bostäder  A-byggnadi/Byggnad i allmänhet 

• Färghandel  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

• Äldreboende A-byggnad/Svårutrymd lokal 

• Gatukök  A-byggnad/Byggnad i allmänhet 

• Butikslokal B-byggnadii/Byggnad i allmänhet 
Tabell 6.2 Ungefärliga avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt, ifylld ruta innebär att 
rekommenderat avstånd inte uppnås. 

Skyddsobjekt Riskkällor 

Bostad 
A 

Bostad 
B 

Bostad 
C 

Färg 
handel 

Äldre- 
boende 

Gatu- 
kök 

P-
platser 

Butiks-
lokal 

1. Avluftnings- 
rörs mynning 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 10 m 

2. Mätarskåp 
 

60 m 60 m 65 m 50 m 30 m 20 m 20 m 4 m 

3. Pejlför- 
skruvning 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 8 m 

4. Lossnings- 
plats 

50 m 50 m 40 m 65 m 40 m 45 m 45 m 8 m 

5. Förråd lösa 
behållare 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Ej 
fastställt 

Enligt tabellen ovan uppfylls rekommenderade skyddsavstånd för alla skydds-
objekt förutom själva butikslokalen. För butikslokalen uppfylls inte rekommen-
derade skyddsavstånd till lossningsplats. Om inte lossningsplatsen kan flyttas så 
att erforderligt avstånd uppnås behöver andra riskreducerande åtgärder vidtas.  

6.2 Brandfarlig gas (gasol) 
6.2.1 Bedömningskriterier 

Det planeras i dagsläget inte för försäljning och hantering av brandfarlig gas 
(gasolflaskor) på bensinstationen och således inte heller någon föreslagen pla-
cering av förråd för gasflaskor. Då gasolförsäljning är vanligt förekommande på 
bensinstationer tas denna hantering ändå upp som en riskkälla för att ge underlag 
för fortsatt utveckling/utformning av bensinstationen. I tabell 6.3 anges rekom-
menderade avstånd mellan skyddsobjekt och lösa behållare för brandfarlig gas 
vilka är hämtade från [7]. Om försäljning av gasolflaskor blir aktuell kan det 
förutsättas att hanteringen understiger 1 m3 (1000 liter) 

                                  
i A-byggnad är en byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som 
saknar anledning att känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor. 
ii B-byggnad är en byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till 
förekommande hantering av brandfarliga gaser och vätskor. 

Page 154 of 177



  23 (28) 
 

 
2008-07-17 OKQ8 Fjugesta  

 

10
26

84
 

Tabell 6.5. Rekommenderade avstånd mellan lösa behållare med brandfarlig gas och 
skyddsobjekt [7]. 

 

Av tabellen konstateras att det för alla skyddsobjekt utom äldreboendet går att 
placera ett förråd med gasolflaskor (skyddsavstånd 3 meter) så att erforderligt 
skydd uppnås. För äldreboendet krävs dock att förrådet skiljs av i lägst brand-
teknisk klass EI 60 för att erforderligt skydd ska uppnås. Med ett förråd utfört i 
brandteknisk klass EI 60 är det dessutom möjligt att placera förrådet utan krav 
på skyddsavstånd till skyddsobjekt. Detta förutsätter dock att försäljningsvol-
ymen understiger 1 m3. Önskas en större försäljningsvolym krävs att förrådet 
dels skiljs av i brandteknisk klass EI 60, dels placeras på 50 meters avstånd från 
äldreboendet samt minst 3 meter från övriga skyddsobjekt.   

6.3 Riktlinjer för riskhänsyn vid fysisk planering 
Enligt avsnitt 2.2.2 ska även de av Länsstyrelsen i Stockholms län riktlinjerna 
avseende riskhänsyn vid fysisk planering [3] tillämpas i aktuellt planärende. 
Med avseende på skyddsavstånd innebär riktlinjerna följande för det aktuella 
projektet: 

• Avstånd från bensinstation till bostäderi eller färghandel bör uppgå till minst 
25 meter.  

• Avstånd från bensinstation till äldreboende bör uppgå till minst 50 meter. 

Avstånden som anges i riktlinjerna är dock generella och anger inte specifikt 
vilka riskkällor som åsyftas. För bostäder och färghandel klaras det rekommen-
derade skyddsavståndet oberoende av vilken riskkälla som avses då avståndet 
till någon av de ovan identifierade riskkällorna som kortast är ca 40 meter.  

                                  
i Aktuell bostadsbebyggelse är inte att betrakta som sammanhållen bostadsbebyggelse då det utgörs av 
enfamiljshus eller mindre flerfamiljshus. 
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För äldreboendet är avståndet till närmaste riskkälla (mätarskåp/pumpar) ca 
30 meter, dock överskrider avståndet mer än väl det avstånd som enligt 
Räddningsverket anses ge betryggande skydd (18 meter). Detta gäller även 
övriga riskkällor som ligger ca 40 meter från äldreboendet. Med anledning av 
detta samt det faktum att risksituationen avsevärt förbättras i förhållande till 
dagsläget (mätarskåpen flyttas 13 meter längre bort från äldreboendet) är 
bedömningen att risksituationen är acceptabel. Vidare är utrymning från 
äldreboendet möjlig bort från bensinstationen vilket innebär att personer kan 
utrymma även om något har inträffat på stationen. 

Ovanstående kan ytterligare motiveras utifrån de olycksscenarier som för-
knippas med de aktuella riskkällorna. Konsekvensområdet inom vilket personer 
kan tänkas omkomma eller skadas allvarligt för en 150 m2 stor pölbrand är ca 
15 meter (se bilaga 1). En så pass stor pölbrand bedöms endast kunna inträffa i 
samband med lossning och med hänsyn till lossningsplatsens placering bedöms 
detta inte utgöra någon risk för äldreboendet. 

6.4 Sammanställning inledande analys 
Av riskbedömningen konstateras att med avseende på risker förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför 
bensinstationens område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock 
understiger avstånden inom bensinstationen de rekommenderade vad gäller 
butikslokalens läge i förhållande till lossningsplatsen. Denna riskkälla behöver 
därför studeras mer i en detaljerad analys, se avsnitt 7. Utöver detta behöver 
eventuellt tillkommande förråd för lösa behållare med brandfarliga vätskor (t.ex. 
spolarvätska) också behöver placeras med hänsyn tagen till kringliggande 
skyddsobjekt. 

När det gäller risker förknippade med hantering av brandfarliga gaser finns det 
i dagsläget inte någon föreslagen placering för förråd för gasflaskor vilket inne-
bär att någon bedömning av riskkällornas placering i förhållande till skydds-
objekt inte kan göras. Om hantering och försäljning av brandfarliga gaser blir 
aktuellt i framtiden behöver dock placeringen av förråd för lösa behållare be-
aktas med hänsyn till kringliggande skyddsobjekt, främst med avseende på av-
stånd till intilliggande äldreboende.  
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7 DETALJERAD ANALYS 
Enligt den inledande analysen kan inte betryggande skydd uppnås i butiks-
lokalen eftersom avståndet till lossningsplatsen inte är tillräckligt stort. Med 
anledning av detta görs i detta avsnitt en mer detaljerad analys av olycksrisker 
förknippade med den aktuella riskkällan. Den olycksrisk som förknippas med 
lossningsplatsen är enligt avsnitt 5.1.2 följande: 

• Utsläpp och antändning av vätska vid lossning eller olycka med tankfordon 
som kommer i kontakt med tändkälla 

I bilaga 1 genomförs konsekvensberäkningar i form av strålningsberäkningar för 
pölbrand som kan uppstå vid ett läckage i samband med lossning.  

7.1 Konsekvensbedömning 
För att bedöma konsekvensen av ett utsläpp och antändning av brännbar vätska 
vid lossningsplatsen har strålningsberäkningar utförts för en pölbrand med arean 
150 m2, se bilaga 1. Storleken på pölbranden bedöms som konservativ då sanno-
likheten för att få ett så pass stort utsläpp är mycket låg med hänsyn till de 
skyddssystem som finns.  

I figur 7.1 redovisas resultatet av strålningsberäkningarna i form av infallande 
strålning som funktion av avstånd från pölen samt kritisk strålningsnivå. Resul-
tatet visar att inom ett avstånd av ca 15 meter från pölens kant finns risk för att 
personer som vistas utomhus omkommer eller allvarligt skadas samt risk för att 
byggnader kan antändas. 
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Figur 7.1 Infallande strålning som funktion av avstånd från bensinpöl med arean 150 m2 
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För den aktuella lossningsplatsen och dess placering är bedömningen att det 
finns risk för att en pölbrand i samband med lossning kan sprida sig in till 
butikslokalen. Därav uppfylls inte föreskrifternas krav på att brandspridning 
inom anläggningen ska begränsas. Med hänsyn till lossningsplatsens placering 
bedöms det dock inte föreligga någon risk för brandspridning till kringliggande 
skyddsobjekt i omgivningen. 

När det gäller personer som vistas utomhus är bedömningen att personer inte 
kommer att vistas stadigvarande inom området för kritisk strålning i samband 
med lossning. Detta med anledning av lossningsplatsens placering bakom 
butikslokalen och att det inte finns någon verksamhet där som innebär att 
personer vistas i området.  

Lossningsplatsens placering påverkar inte heller möjligheterna att utrymma om-
rådet kring anläggningen innan kritiska förhållanden uppstår eftersom utrymning 
kan ske bort från området utan att lossningsplatsen behöver passeras.  

Utifrån ovanstående är således bedömningen att det inte föreligger risk för all-
varliga personskador eller dödsfall inom kringliggande bebyggelse till följd av 
pölbrand på lossningsplatsen och beräkning av olycksriskernas förväntade 
frekvens är inte nödvändig. Dock behöver åtgärder vidtas för att begränsa 
brandspridning inom anläggningen, se avsnitt 7.2. 

7.2 Förslag till åtgärder 
Enligt ovan uppfylls inte kravet på att brandspridning inom området ska be-
gränsas då en pölbrand på lossningsplatsen kan medföra sådana strålningsnivåer 
att brandspridning sker till butikslokalen. Säkerhetshöjande åtgärder behöver 
därför vidtas som begränsar risken för brandspridning inom anläggningen. För 
att uppnå betryggande skydd ges följande förslag på säkerhetshöjande åtgärd: 

• För att begränsa risken för brandspridning vid pölbrand på lossningsplats 
utförs butikslokalens yttervägg i brandteknisk klass EI 60 och obrännbart 
material. 
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8 SLUTSATS 
Av riskbedömningen konstateras att med avseende på risker förknippade med 
hantering av brandfarliga vätskor så är avstånd till skyddsobjekt utanför 
bensinstationens område så pass stora att betryggande skydd erhålls. Dock 
behöver eventuellt tillkommande förråd för lösa behållare med brandfarliga 
vätskor (t.ex. spolarvätska) placeras med hänsyn tagen till kringliggande 
skyddsobjekt. 

Vidare visade den inledande riskbedömningen att man inom området inte kan 
säkerställa erforderligt skydd i butikslokalen eftersom avståndet till lossnings-
plats understiger rekommenderade skyddsavstånd. För att avgöra behov och 
omfattning av säkerhetshöjande åtgärder har därför en mer detaljerad analys 
avseende olycksrisker förknippade med lossningsplatsen genomförts. 

Resultatet av den detaljerade analysen visar att med lossningsplatsens placering 
föreligger det en risk för att en pölbrand i samband med lossning kan sprida sig 
in till butikslokalen och att föreskrifternas krav på att brandspridning inom 
anläggningen ska begränsas därmed inte kan tillgodoses. För att uppnå erfor-
derligt skydd ska därför säkerhetshöjande åtgärder vidtas.  

Med avseende på hantering av brandfarliga gaser finns det i dagsläget inte 
någon föreslagen placering för förråd för gasflaskor vilket innebär att någon 
bedömning av riskkällornas placering i förhållande till skyddsobjekt inte kunnat 
göras. Utifrån avstånd till kringliggande skyddsobjekt ges dock förslag på 
placering och utformning av förråd. 

Under förutsättning att nedanstående åtgärder vidtas är bedömningen att tillfred-
ställande skydd till kringliggande bebyggelse erhålls med avseende på risker 
förknippade med hantering av brandfarliga vätskor och gaser på OKQ8 i 
Fjugesta: 

• För att förhindra brandspridning till butikslokal utförs butikslokalens 
yttervägg inklusive eventuella glaspartier mot lossningsplats i brandteknisk 
klass EI 60 med obrännbart fasadmaterial.  

• Eventuella förråd för brandfarliga vätskor ska placeras så att avståndet till 
skyddsobjekt överstiger 25 meter. Alternativt ska förrådet utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60. 

• Eventuella förråd för brandfarliga gaser utförs i brandteknisk klass EI 60. 
Om hanteringen överstiger 1 m3 (1000 liter) ska förrådet placeras så att ett 
skyddsavstånd på 50 meter till intilliggande äldreboende erhålls samt 3 
meter till övriga byggnader. 

Det bör observeras att resultatet av en framtida klassningsplan även kan medföra 
ytterligare krav på att hänsyn tas till riskområden för övriga riskkällor.  
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INLEDNING 
I denna bilaga redovisas strålningsberäkningar till följd av olycka i samband med loss-
ning av brandfarlig vätska. Det scenario som studeras är en pölbrand med storleken 
150 m2 vilket bedöms vara ett konservativt antagande med hänsyn till att lossningen 
alltid ska vara övervakad och att det finns övriga skyddssystem i form av invallning etc. 

Beräkningar 
Strålningsberäkningarna genomförs med hjälp av handberäkningar. Beräkningarna har 
genomförts med hjälp av följande metodik: 
 

1. Beräkning av brandeffekt 

2. Beräkning av flammans höjd 

3. Beräkning av effektiv (emitterad) strålning 

4. Beräkning av synfaktor 

5. Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden 

Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till 
omgivningen. Flammans höjd används för att beräkna den så kallade synfaktorn som 
anger hus mycket den från branden emitterade strålningen som når olika punkter i 
omgivningen. 

I beräkningarna antas att den pöl som bildas breder ut sig cirkulärt kring utsläppet då 
detta innebär att pölen får en stor utbredning som i sin tur ger upphov till en högre 
flamma och större strålningsnivåer, det är med andra ord ett konservativt antagande. 

Brandeffekt 

Brandeffekten erhålls med följande samband [1]: 

fc AHmQ ⋅Δ⋅′′⋅= && χ         Ekvation 1. 

där 

Q&  = utvecklad effekt (kW) 

χ  = förbränningseffektivitet (i de flesta används värdet 0,7 [1]) 

m& ′′  = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s) 

CHΔ  = förbränningsvärme (MJ/kg) 

fA  = brinnande yta (m2) 
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Ekvationen gäller förutsatt att pölbrandens diameter är relativt stor (>2 m). För bensin 
gäller följande [1]: 

m& ′′  = 0,055 kg/m2s 

CHΔ  = 43,7 MJ/kg 

Flamhöjd 

Flamhöjden Hf
  (m) beräknas med hjälp av följande ekvation [1]: 

DQH f 02,123.0 5/2 −⋅= &        Ekvation 2. 

För en aktuella pölarean (150 m2) fås följande brandeffekt och flamhöjd: 

Pölarea Brandeffekt (kW) Flamhöjd (m) 

150 252 368 19,2 

Emitterad strålning 

För större diameter på pölbränder minskar ofta effektiviteten i förbränningen med på-
följd att rökutvecklingen tilltar och att temperaturen i flamzonen sjunker [2]. En till-
tagande rökutveckling resulterar därmed i att en del av strålningen absorberas i om-
givande rök. Den effektiva strålning, I0, som emitteras från en pölbrand kan beskrivas 
enligt följande samband, grundat på experimentella data erhållna från studier av ett stort 
antal pölbränder [3]. 

DI ⋅−⋅= 00823,0
0 1058         Ekvation 3. 

Försök med reabensin vid FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) har visat på utstrål-
ningsintensiteter på 60 kW/m2 för pölbränder med diametern 10 meter [4]. Detta är 
något högre än de intensiteter som erhålls vid beräkning enligt ovanstående formel. För 
att erhålla konservativa mått på utstrålningsintensiteten I0 används dock i följande 
beräkningar värdet 60 kW/m2. Observera att detta är den strålning som emitteras från 
flamman. För att kunna beräkna hur stor del av den emitterade strålningen som faller in 
mot byggnaden används synfaktorn, Φ.  

Synfaktor 

Synfaktorn beräknas enligt modell i SFPE:s handbok [5]. I strålningsberäkningarna 
approximeras den strålande vertikala ytan till en rektangulär yta med höjden H och 
basen D. Den infallande strålningen, I0, beräknas därefter genom att multiplicera 
synfaktorn med värdet på den emitterade strålningen.  

II ⋅= φ0          Ekvation 4. 

Den strålande ytan delas upp i fyra delar enligt figur 1 nedan. Bidraget från respektive 
del summeras därefter för att ge den totala synfaktorn, Φtot. 
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Figur 1. Geometri för beräkning av synfaktor 
 
För den aktuella geometrin kan synfaktorn för respektive del beräknas som 
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Ovanstående formel innebär att ett ökat avstånd till flamman ger en reducering av syn-
faktorn och därmed även av den infallande strålningen. Den infallande strålningen mot 
området kan därmed beräknas som en funktion av avståndet till flamman. I tabell 1 
redovisas resultatet av beräkning av strålning och synfaktor för olika avstånd från 
pölbranden. 

Beräknad infallande strålning är vad som erhålls då aktuella förhållanden är som mest 
ogynnsamma. Ingen hänsyn tas till den atmosfäriska transmissionsförmågan, vilken 
skulle kunna innebära en reduktion av infallande strålning. 
Tabell 1. Infallande strålning och synfaktor på olika avstånd från en pölbrand med arean 150 m2  

Avstånd från 
pölbrand (m) 

Total  
synfaktor 

Infallande  
strålning (kW) 

5 0,76 45,38 

10 0,45 26,74 

15 0,27 16,03 

20 0,17 10,30 

25 0,12 7,06 

28 0,10 5,78 

30 0,09 5,10 

35 0,06 3,84 

40 0,05 2,99 

45 0,04 2,39 

50 0,03 1,95 

 

Där 
a = H / 2 
b = D / 2 
c = avstånd till pölen 
X = a/c 
Y = b/c  
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Värdering 

De skadekriterier som används för att uppskatta konsekvensen av beräknade strålnings-
nivåer anges i tabell 2. Skadebilden för människor som utsätts för värmestrålning från 
beror dock på ett flertal faktorer såsom: 

• Personens ålder (yngre klarar sig bättre än äldre). 

• Personens andel exponerade hud (hur mycket kläder man har) som påverkar 
storleken på brännskadan. 

• Vilka kläder som exponerade personer har (kvalitet – tygmaterial), om kläder 
antänds förväntas personen omkomma. 

• Varaktigheten av exponeringen. 

• Om personer kommer under läkarvård eller ej. 
Tabell 2. Effekter av olika strålningsnivåer [6] 

Strålningsintensitet (kW/m2) Konsekvens 

1 Högsta nivå som inte orsakar smärta 

13 Antändning av trä vid närvaro av en liten flamma samt outhärdlig smärta 
efter 3 s exponering 

20 Kriteriet för övertändning i rum, orsakar outhärdlig smärta efter 1 s 
exponering 

30 Spontan antändning av trä i det fria 

Vidare anges i Boverkets byggregler avseende strålning mellan byggnader att strål-
ningen bör understiga 15 kW/m2 i minst 30 minuter utan särskilda åtgärder i form av 
brandklassad fasad [7].  

Utifrån ovanstående används kriteriet 15 kW/m2 som kritisk strålningsnivå för att be-
döma konsekvensen vid utsläpp och antändning av bensin i samband med lossning på 
OKQ8 i Fjugesta. I figur 2 redovisas resultatet den infallande strålningen som funktion 
av avståndet från pölen samt den kritiska strålningsnivån. 
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Figur 2. Infallande strålning som funktion av avstånd från bensinpöl med arean 150 m2 

Av figuren konstateras att kritisk strålningsnivå uppnås inom ett avstånd av ca 15 meter 
från pölbrandens kant. Inom detta område kan personer som vistas utomhus allvarligt 
skadas eller omkomma och byggnader antändas. 
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Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

§51 - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för 
perioden 190801 till 190912 (KUB 19-38)
Ärendebeskrivning

Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande behandling 
och trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och 
trakasserier för perioden 190801 till 190912.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kränkande behandling och trakasserier för perioden 

190801-190903 - (78476)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-59)
 Borttagen på grund av sekretess - (KUB 19-38-57)
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Tjänsteskrivelse – Rapportering av kränkande 
behandling och trakasserier för perioden 190801 till 
190912

Ärendebeskrivning
Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande 
behandling och trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt 
för kränkande behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

Under perioden 20190801 till 190912 har det från skolor/förskolor i Lekebergs 
kommun rapporterats in följande:

Lekebergsskolan 7-9

Under perioden har en anmälning om en misstänkt kränkande behandling inkommit 
till huvudman. Utredningen är inledd men inga beslut har fattats i ärendet.

Tulpanens skola

I ett ärende har beslut om kränkande behandling gjorts, där rektor bedömt att eleven 
har blivit utsatt för kränkande behandling/trakasserier och en åtgärdsplan har 
upprättats. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling 
och trakasserier för perioden 190801 till 190912.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
förvaltningschef Handläggare
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Tjänsteskrivelse 2019-09-24 1 (1)

Dnr: KUB 19-782

   

Tjänsteskrivelse - Rapportering av kommunens 
aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 
20190630

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur 
kommunens ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under 
hela året erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av 
aktivitetsansvaret. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 
påbörja eller återuppta en utbildning.

Rapporteringen innefattar perioden 20190101-20190630.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kommunens 
aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 20190630.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Tomas Andersson
förvaltningschef Handläggare
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Justerare _________________________________________________________________
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Sekreterare _________________________________________________________________
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Beslutande ledamöter
Berth Falk (S) (ordförande)
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Pia Frohman (MP) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-23

Datum för överklagan 2019-09-24 till och med 2019-10-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2019-09-23

Justerare signatur

§50 - Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 
20190101 till 20190630 (KUB 19-782)
Ärendebeskrivning

Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig informerad om hur kommunens 
ungdomar är sysselsatta. Kommunerna ska också regelbundet under hela året erbjuda 
lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret. 
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning.

Rapporteringen innefattar perioden 20190101-20190630.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kommunens aktivitetsansvar för 
perioden 20190101 till 20190630.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tabell KAA 190101-190630 - (78697)
 Tjänsteskrivelse - Rapportering av kommunens aktivitetsansvar för perioden 20190101 till 

20190630 - (79278)
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