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1 Verksamhetsberättelse 
En summering av det arbete som skett i kommunstyrelsens förvaltning under 2017 
visar ett mycket imponerande resultat. Lekebergs kommun är en av de mindre 
kommunerna i Sverige och prioriteringar av kommunens kärnverksamheter innebär 
att kommunens överbyggnad relativt sett är liten. Trots detta ligger kommunen i fas 
med övriga kommunsverige och inom vissa områden ligger till och med Lekebergs 
kommun långt fram. Detta leder till att förvaltningen kan ge kommunstyrelsen en 
hög leverans och det är också är en av de faktorer som gör Lekebergs kommun till en 
attraktiv arbetsplats. Samtidigt är måluppfyllelsen ännu inte tillfredsställande och 
arbetet under kommande år kräver både en utvecklad styrning och ökad följsamhet 
för att säkerställa att förvaltningen möter kommunstyrelsens ambitioner. 

1.1 Måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens måluppfyllelse 2017 stannade på 28 %. Två av de uppsatta 
nämndmålen nås helt, fem nås delvis. 

49 % av indikatorerna uppnås 2017.  

 

Bedömning av måluppfyllelse 

Bedömningen görs enligt principen nedan. 

 Alla indikatorer prognostiserade uppnådda = Nämndmål uppnås 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnådda eller delvis uppnådda = 
Nämndmål uppnås delvis 

 Mer än hälften av indikatorerna uppnås inte eller saknar värde = Nämndmål 
uppnås ej. 
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1.1.1 Redovisning måluppfyllelse 

Nämndmål  Indikator  Utfall 2017 Målvärde 2017 Måluppfyllelse 

Hela Lekeberg har en väl 
utbyggd IT-infrastruktur 

 Andelen med tillgång till 
bredband via fiber 

 55% 55% 100% 

Företagens upplevelse 
av Tele- och IT-nät 

 3,5 (av 5) 3,7 (av 5) 95% 

I Lekebergs kommun finns 
goda förutsättningar att 
pendla till och från 
arbete/studier 

 Införa MER-koll  Ja Ja 100% 

Lekebergs kommun nyttjar 
den digitala tekniken för en 
mer effektiv och förenklad 
administration 

 Andelen skickade E-
fakturor 

 14% 25% 56% 

Mottagna E-fakturor  50% 45% 111% 

Lekebergs kommun 
erbjuder en väl sammansatt 
måltid, tillagad från grunden 

 Andelen ekologiska 
livsmedel 

 32,7% 33% 97% 

Andelen matsvinn  10% 12% 117% 

Lekebergs kommun är en 
tillgänglig kommun 

 Fysisk tillgänglighet - Resultat saknas 63% Resultat saknas 

E-tjänster  0 3 0% 

Information på 
kommunens hemsida 

 71% 83% 86% 

Lekebergs kommun ska 
minska sin miljöpåverkan 

 Andelen miljöbilar  33% 60% 55% 

I Lekebergs kommun finns 
ett bra näringslivsklimat och 
goda förutsättningar för 
arbete 

 Antalet företag med mer 
än en anställd 

 262 fler än 262 100% 

Antalet aktiebolag med 
verksamhet i kommunen 

 256 fler än 239 107% 

Antalet företag totalt i 
Lekebergs kommun 

 996 fler än 974 102% 

Arbetslöshet  4% 4,2% 105% 

Ungdomsarbetslöshet  7,7% 9,4% 118% 

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

 46% 90% 51% 

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

 80% 90% 89% 

  Nöjd-Region-Index  66% 70% 94% 
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Nämndmål  Indikator  Utfall 2017 Målvärde 2017 Måluppfyllelse 

  Värde 
medarbetarundersöknin
gen (medel) 

 4 4 100% 

  Sjukfrånvaro  7,72% 7% 90% 

  Invånarantal  7 881 fler än 7 662 103% 

  Nämnderna och 
styrelsen håller sin 
budgetram 

 5 339 tkr 0 tkr 100% 

  Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun 

 Nej Ja 0 

  Företagens bedömning 
av kommunens service 

 81 81 100% 
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2 Verksamhet 
Under året har sjuktalen pendlat något mellan högre och lägre än det årliga 
genomsnittet. Totalt slutar året på ett något lägre genomsnitt än förra året. På 
kommunstyrelseförvaltningen finns, precis som på alla arbetsplatser, flera orsaker till 
sjukfrånvaro och förvaltningens chefer arbetar aktivt, både på individ- och gruppnivå, 
med att minska frånvaron. Eftersom en del av sjukfrånvaron är stressrelaterad finns 
en koppling till frågan om balans mellan ambitioner och kapacitet. Precis som i frågan 
om att nå en ökad måluppfyllelse är det här viktigt att arbeta med att utveckla 
styrningen och öka följsamheten i förhållande till organisationens målsättningar för 
att hitta en hållbar balans mellan högt uppställda ambitioner och en rimlig 
arbetssituation. 

Kommunstyrelsen gör ett relativt stort överskott för 2017. Grovt beskrivet kan 
överskottet fördelas på tre skilda delar: kommunstyrelsen oförutsett, ännu ej 
genomförda investeringar samt svårigheter med att fylla luckor vid frånvaro. 
Överskottet som beror på den första delen, kommunstyrelsen oförutsett, handlar 
helt enkelt om att det under 2017 inte tillstött några större oförutsedda kostnader 
som gjort anspråk på detta budgetutrymme. Detta är i grunden mycket positivt men 
samtidigt hade en beredskap för att använda det utrymme som inte krävs på grund 
av oförutsedda händelser kunnat ge ett bättre utnyttjande av kommunens 
ekonomiska resurser. Under 2018 kommer förvaltningen söka efter former för hur 
utnyttjandegraden ska kunna höjas. Den andra delen, ännu ej genomförda 
investeringar, utgörs uteblivna kapitalkostnader och uteblivna hyror på grund av att 
ett antal planerade investeringar inte kunnat startas/genomföras som planerat under 
2017. Fördröjda investeringar är egentligen en normalitet. Investeringar i 
infrastruktur eller byggnation kan till exempel vara beroende av andra myndigheters 
beslut, upphandlingar som ska vinna laga kraft eller entreprenörers möjlighet att 
genomföra åtgärderna vid en viss tid. De förseningar som skett inom 
kommunstyrelsens ansvarsområde under 2017 är acceptabla och åtgärderna 
kommer påbörjas/genomföras under 2018. Det underskott som beror på den sista 
delen, svårigheter med att fylla luckor vid frånvaro, är något som oroar. Under 2017 
har det i några verksamheter varit svårt att hitta vikarier vid den ordinarie 
personalens frånvaro. Förvaltningens kapacitet och medarbetarnas arbetssituation är 
beroende av en balans mellan uppgifter och resurser/tid. Att dessa svårigheter varit 
så betydande att de lämnar spår i det ekonomiska resultatet samtidigt som 
uppgifterna ändå utförts i verksamheterna visar att kommunens medarbetare har 
hög kapacitet men att belastningen periodvis också varit hög. Lekebergs kommun har 
under året haft mycket låg arbetslöshet, vilket är väldigt positivt men det påverkar 
samtidigt kommunens möjligheter att fylla luckor när dessa uppstår. Det är viktigt att 
följa utvecklingen av detta under 2018. 

2.1 Administrativa avdelningen 

2.1.1 Kommunikation 

Ett långsiktigt arbete med att förbättra innehållet på kommunens hemsida har pågått 
2017. Dels har befintligt material anpassats och förbättrats utifrån nya funktioner, 
det gäller bland annat för webbansökningar till språkintroduktion och simskolan, och 
dels har webborganisationen setts över och gjorts om. Inom kultur- och 
bildningsförvaltningen har en ny webbgrupp startats för att möta den efterfrågan på 
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digital information om kommuninvånarna har och inom socialförvaltningen har man 
utökat antalet webbredaktörer för att minska sårbarheten. Båda dessa förändringar 
har krävt, och kommer att kräva mer resurser av kommunikatören, i form av 
utbildning och kunskap kring hur kommunen producerar och förpackar information 
utifrån besökarens behov. Det långsiktiga målet är att skapa en mer uppdaterad 
hemsida med relevant information, där medborgarna kan få svar och hjälp med sina 
frågor och kunna skapa sig en bild av kommunens verksamheter. 

Två större områden har varit i fokus för kommunikationsinsatser 2017. Det första 
området är vattenbristen som inledningsvis handlade om att få invånarna att spara 
på vatten och som senare utvecklades till ett bevattningsförbud. Det andra området 
är införandet av MER-koll vilket innebär förändringar för skolskjutstrafiken i 
kommunen och som i och med det berör elever, föräldrar, lärare, pedagoger och som 
även får konsekvenser för skolornas start- och sluttider. Båda dessa områden har fått 
specialanpassat kommunikationsstöd där fokus har lagts på att förmedla fakta och 
information till de som berörs av förändringarna, både intern och externt. Båda dessa 
områden har fått stort utrymme i media och behovet av information har varit stort 
från kommuninvånarna. I det kommunikativa förarbetet är det framförallt tydligt att 
den interna förankringen är av största vikt. Att kommunen kommunicerat ett tydligt, 
samlat budskap har hjälpt den externa kommunikationen. 

Under inledningen av 2017 har kommunikatören även lagt tid på att förbättra och 
utveckla kommunens Facebooksida där kommunen nu även köper sponsrade inlägg 
för att sprida information om kommunen. Detta har visat sig mycket positivt, speciellt 
ifråga om annonsering för lediga tjänster och för evenemang som kommunen 
anordnar. Facebook användes även under Earth hour som en kanal för att sprida 
information om hur kommunen arbetar med miljö- och klimatfrågor. 

I mars var kommunikatören inbjuden till kommunikatörsdagarna offentlig sektor i 
Stockholm för att prata om hur Lekeberg arbetar med kommunikation i Lekebergs 
kommun. Inbjudan grundade sig på framgången för kommunens webbplats, 
www.lekeberg.se, och ett intresse fanns bland övriga kommuner att ta del av hur vi 
som en liten kommun ändå har lyckats så bra med vår kommunikation. Föredraget 
hade rubriken ”Även en liten kommun kan kommunicera stort”. 

I maj genomfördes Krisberedskapsveckan för första gången. Initiativtagare bakom 
satsningen är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Krisberedskapsveckan syftar till att förbättra människors riskmedvetenhet och 
förmåga att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. 
Lekebergs kommun deltog under veckan och tog tillfället att informera om hur 
kommunen kommunicerar i händelse av en krissituation. Kommunikationen 
handlade även om hur invånarna i Lekebergs kommun kan höja sin egen beredskap. 

Kommunikatören har även tagit fram innehållet de till välkomstpaket med 
profilprodukter som nyanställda i Lekebergs kommun får från och med i år. 

2.1.2 Växel och reception (Information Lekeberg) 

Mellan 2017-01-01 och 2017-12-31 har Information Lekeberg (IL) mottagit ca 19 000 
externa telefonsamtal och 3 400 interna. De interna har minskat något jämfört med 
2016 vilket visar att arbetet med att erbjuda medarbetare tillgång till olika 
hjälpmedel för att själva kunna hitta kontaktuppgifter och slippa ringa växeln för att 
bli kopplad. 
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Under 2017 har vissa förändringar skett av Information Lekebergs (IL) 
arbetsuppgifter. Visst ansvar för kommunhusets passersystem har övertagits med 
syfte att göra det lättare och enklare för medarbetare att få passertaggar. Ansvaret 
för den dagliga bevakningen av kommunens Facebook sida har också flyttats till IL. 

2.1.3 Nämndadministration 

Två av tre tjänster är föräldralediga under större delen av 2017 vilket har påverkat 
kapaciteten. Trots detta har Platina uppgraderats till senaste versionen och ett 
arbete/projekt med att ersätta Meetings med efterföljaren MeetingsPlus har inletts 
vilket kommer påverka alla förtroendevalda positivt med flera nya funktioner och 
möjligheter. 

Inom kommunstyrelsen har en ny beredningsprocess tagits fram och börjat 
implementerats. Den har som syfte att öka delaktigheten och få en större kontroll 
över ärendena inom förvaltningen. Processen har körts skarpt i ca en månad och en 
utvärdering är därför svår att göra ännu. 

Under perioden 2017-01-01 till och med 2017-12-31 har 7 302 handlingar registrerats 
och hanterats. 2 684 nya ärenden har skapats vilket är en ökning med ca 800 ärenden 
jämfört med samma period förra året. 

2.1.4 Arkiv- och informationshantering 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har till uppgift att se över att kommunens 
nämnder och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkiv- och dokumenthantering. 
Detta arbete kommer gradvis att öka då resurserna är fortsatt begränsade sett till 
behovet. Det pågår nu ett arbete med att ta fram information, råd och stöd till 
nämnder och bolag. 

Lekeberg har också påbörjat ett omfattande digitaliseringsarbete av arkivmaterial 
vilket både effektiviserar arbetet och säkerställer informationen. Kommunens arkiv 
planeras under början av 2018 att flyttas till externa lokaler då det egna arkivet har 
för stora brister för att handlingarnas säkerhet ska kunna garanteras. 

Den 1 juni började kommunens nya arkivarie sin anställning. Det är en tjänst som är 
delad mellan Lekeberg och Laxå kommun med utgångspunkt i Lekeberg. Under år 
2016 köptes arkivarietjänst från Örebro kommun men sen årsskiftet har kommunen 
stått utan arkivariekompetens. Konsekvensen av detta är att en del av arbetet med 
dessa frågor har fått prioriteras ned och det har funnits mycket att jobba ikapp undre 
2017. I slutet av året blev det också klart att Askersunds kommun samt 
Kommunalförbundet ansluter till arkivsamarbetet och därför har ytterligare en 
arkivarie anställts som börjar i april 2018. 

Det fortsatta arbetet med att införa e-Arkiv i Lekebergs kommun har legat vilande 
men har nu återupptagits och planen är att upphandla under 2018. Ett system för 
långsiktig bevarande av information ska kunna leva upp till lagstiftningens villkor och 
tillhandahålla ett digitalt arkivsystem över tid. För att uppnå detta det krävs en 
organisation med olika kompetenser och en långsiktig förvaltning. 

2.1.5 Kris, beredskap och säkerhet 

I mars anställdes en säkerhetsstrateg som sen dess satt sig in i kommunens kris- och 
beredskapsarbete. 

Efter en omfattande översyn av styrdokument inom området har gjorts, fortsätter 
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arbetet inom förvaltningar. Till exempel jobbar förvaltningarna med handlingsplanen 
för skydd mot olyckor. Under 2017 har regeringen beslutat utöka arbete inom civilt 
försvar och kommunen har fått extra pengar att använda till detta. Kommunen har 
också startat en FRG (frivillig resursgrupp) och utbildat den bland annat i hantering av 
motorsågar för att kunna stötta vid stormar och liknande. 

Krisledningsgruppens kärna har haft en mindre skrivbordsövning som upplevdes som 
nyttig. I samverkan med socialchefen har Posom gruppen haft ett första möte och en 
utbildning äger rum i oktober. 

Ett avtal har tecknat med Avarn kring bevakningstjänster vilket kommunen tidigare 
saknat. Förväntningen är att detta leder till effektivare respons på larm och dessutom 
har kommunen nu möjligheten att göra ronderinger och parkeringsöversyn. 

Kommunen har också köpt in en hjärtstartare till kommunhuset. 

2.2 Ekonomiavdelningen 

2017 har varit ett mycket händelserikt år för ekonomiavdelningen. 

Under 2016 införde ekonomiavdelningen "Swish", vilket gav kommunen möjlighet att 
ta emot betalningar elektroniskt. Under 2017 har avdelningen tagit ytterligare ett 
steg i att uppnå kontantfria verksamheter. Detta genom att införa så kallade 
"förladdade kort", vilka möjliggör borttagning av checkar och minskar 
kontanthanteringen. Detta innebär också en förbättring inom den interna kontrollen 
och minskar möjligheten till bedrägerier. 

Ekonomiavdelningen har även ett relativt stort uppdrag gentemot Sydnärkes IT-
nämnd. Där avdelningen ansvarar för den ekonomiska kompetensen inte bara i form 
av ekonom- och ekonomiadministratörstjänst, utan även i utvecklandet av en 
gemensam finansieringsmodell för de fyra medlemskommunerna. 
Finansieringsmodellen är i stort sett klar och har testats under året, men en del 
oklarheter kring Syd-ITs framtida organisation har gjort att den även under 2018 
kommer att användas parallellt med ordinarie redovisning. 

Under 2017 har även arbetet med att slutföra den lagstadgade dokumentationen av 
redovisningssystemet gjorts klart. Givetvis är det ett levande dokument som 
kontinuerligt kommer att uppdateras men det stora arbetet, som förövrigt pågått 
under lång tid, är nu alltså slutfört. 

Under 2016 och 2017 har arbetet pågått med att utveckla en fördelningsmodell 
avseende delar av Socialnämndens verksamheter. Detta är egentligen uppdelat i en 
intern och en extern modell. Den interna modellen är nu fastställd och förankrad 
både inom Socialnämnden såväl som Socialförvaltningen. Det arbete som kvarstår är 
den externa modellen som används vid ramberäkningar för kommunen totalt och det 
kommer vara klart till budgetramsarbetet 2019. 

Andra projekt som krävt extra personella resurser från ekonomiavdelningen har varit, 
uppsättning av sambandskontroller i ekonomisystemet, införandet av 
kontrollsystemet Inyett, men också den ekonomiska utmaning som Lekebergs 
kommun står inför och som gör anspråk både på fler beräkningar, analyser och 
långsiktiga strategier. 

I övrigt har ekonomiavdelningen fullföljt sina uppdrag inom mål- och 
budgetprocessen. Ansvarat för att kommunens redovisning är tillförlitlig och sker 
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enligt god redovisningssed, men också bistått med beslutsunderlag i syfte att 
kommunkoncernen utvecklas i linje med god ekonomisk hushållning. 

2.3 Teknik och serviceavdelningen  

Teknik och serviceavdelningen har till stor del kunnat genomföra den verksamhet 
som var planerad. Dock har externa ej påverkbara faktorer samt till mindre del 
bristen på resurser och kompetens, begränsat så viss planerad verksamhet ej kunnat 
genomföras, så som vissa investeringsprojekt. 

Inom avdelningen finns fyra huvuddelar; Serviceenheten, Lokalvårdsenheten, 
Måltidsenheten och tekniska staben. I tekniska staben ingår även ansvaret för 
kommunens VA-verksamhet. Utöver detta finns skogsvård, naturvård, 
fordonsförvaltning och biståndshandläggning av bostadsanpassningsbidrag under 
avdelningens ansvar. 

Tekniska staben har under året arbetat med flera stora projekt, bland annat; VA-
verksamhetsområde Kvistbro-Gropen, VA-verksamhetsområde Vretavägen, 
detaljplan för ny väg i Lanna, pendlarparkeringar och ny dricksvattenledning mellan 
Örebro och Fjugesta. 

2.3.1 Serviceenheten 

Enheten består av två huvuddelar, beställd verksamhet i form av vaktmästeritjänster 
samt en uppdragsstyrd verksamhet för gata och park. Inom den beställda 
verksamheten har uppgifterna kunnat lösas på ett bra vis. Gata och 
parkverksamheten har utfört årligen återkommande verksamhet med gott resultat. 
Enheten har under året lagt extra fokus på kompetensutveckling av personalen. 

2.3.2 Lokalvårdsenheten  

Enheten har, trots svårighet att bemanna med vikarier, löst ordinarie uppdrag enligt 
plan. Enheten har även utfört tilläggsuppdrag i samband med nyetableringar och flytt 
av verksamheter mellan olika lokaler. 

2.3.3 Måltidsenheten  

Enheten består av två produktionskök och två mottagningskök. Enheten har 
genomfört beställda uppdrag med gott resultat. I likhet med Lokalvårdsenheten har 
det varit svårt att finna vikarier när egen personal varit frånvarande 

2.4 Personalavdelningen 

Löneöversyn 2017 har genomförts med samtliga fackliga organisationer som har 
medlemmar anställda i Lekebergs kommun. Löneöversynen har föregåtts av 
genomförda lönesamtal, där kommungemensamma lönekriterier har tillämpats. 
Lönekriterierna är kopplade till kommunens policy för medarbetarskap och ledarskap 
samt till mall för utvecklingssamtal. 

En introduktionsutbildning för nyanställda chefer har genomförts under året som 
omfattar 15 utbildningstillfällen. Introduktionsutbildningen genomförs årligen, där 
etablerade chefer och vissa handläggare i kommunen erbjuds att delta i utbildningen. 

Utbildnings- och planeringskonferenser har genomförts under tre halvdagar samt ett 
tillfälle lunch till lunch med kommunens samtliga chefer. Under året har chefers 
arbetssituation och sjukfrånvaron särskilt uppmärksammats. Arbete har utmynnat i 
att kommunen under 2018 startar upp samtalsgrupper för cheferna i form av 
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reflekterande team, där chefsuppdraget diskuteras och där det finns möjlighet till 
erfarenhetsutbyte. 

Under hösten 2017 har en lönekartläggning genomförts i syfte att analyser eventuella 
könsrelaterade löneskillnader inför löneöversyn 2018. Resultatet av 
lönekartläggningen kommer att kommuniceras med centrala samverkansgruppen, 
kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott i början av 2018. 

Sjukfrånvaron för helåret 2017 har minskat marginellt i förhållande till 2016.  Under 
första halvåret fortsatte sjukfrånvaron att öka, men har under andra halvåret 
markant minskat. 

Under 2017 deltog Lekeberg kommun i ett särskilt utvecklingsprojekt i samverkan 
med SKL och Linnéuniversitetet. Projektet syftade till att förebygga stress och 
utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar. En utvärdering av projektet 
kommer preliminärt under 2018. 

2.4.1 Arbetsmarknads- och integrationsenheten 

Arbetsmarknad - AMI fokuserar sitt arbete mot de utsatta grupperna på 
arbetsmarknaden, vilka är ungdomar långtidsarbetslösa och nyanlända. Vi har under 
hösten utarbetat en ny DUA överenskommelse tillsammans med Arbetsförmedlingen 
(AF) riktad mot arbetet kring nyanlända. DUA överenskommelsen är riktad mot att 
fördjupa samverkan med AF samt andra aktörer som t.ex. SYV. 

Fast ungdomsarbetslösheten har sjunkit under året så har ungdomar med social 
problematik eller fullständiga gymnasiebetyg det fortsatt svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. För dessa är Coachingteamet en arena som vi arbetar med 
avhoppare från gymnasiet samt ungdomar med social problematik. 

Under 2017 har en minskning av antalet långtidsarbetslösa i kommunen skett med 10 
%. Tillsammans med den grupp som AF klassar som sökande med förhinder (kod 
14, 61 individer) är dessa dock viktiga att fokusera vidare på då den troligen kommer 
att stiga när nyanländas tid i etableringen tar slut. Verktyg som extratjänster och 
andra lönestöd för de över 25 är två bitar som vi samverkar med AF om. AMI har 
under 2017 beviljats medel från FINSAM för att kunna bedriva ett mottagningsteam 
och coachingteam som reguljär verksamhet i kommunen. 

Under året har vi arbetat med IFO för att fördjupa samverkan mellan enheterna för 
att öka möjligheterna för försörjningsstödstagare att komma i självförsörjning. Detta 
arbete fortsätter under 2018. 

AMI har under året arbetat med 100 individer vilket är rekordmånga. 

Feriepraktikens förberedelser startade upp i januari. Det var 73 som genomförde sin 
feriepraktik under sommaren. De flesta genomförde denna inom kommunens 
förvaltningar, men Sannabadet samt ideella föreningar tog också emot 
feriepraktikanter. 

Integration - Under 2017 har Lekebergs kommun tagit emot 49 individer. Av dessa 
var 34 på anvisning, 4 ensamkommande barn, 8 EBO samt 7 anhöriga. Det har varit 
ett intensivt mottagningsarbete kring dessa individer där bostadsanskaffning, 
etablering mot arbetsmarknaden och språk varit bitar vi arbetat riktat mot. Under 
året har det pågått ett arbete för att skriva ett Arbetsmarknads- och 
Integrationspolitiskt program. Detta fortsätter under 2018. 



   
 

12 

 

2.4.2 Folkhälsoteamet 

Länsdelsnivå: Under året har två länsdelkonferens folkhälsa genomförts; ”Vi måste 
prata – perspektiv på psykisk hälsa” med ca 150 deltagare samt Hur är läget – 
Sydnärkes folkhälsa i siffror med ca 100 deltagare. En ansökan om ett tre-årigt ANDT-
preventivt projekt Tobakstriangeln har inlämnats till folkhälsomyndigheten från 
SAMSYD, ett länsdelsgemensamt ANDT-nätverk (godkändes i jan 2018). Ett 
länsdelgemensamt program för Seniorfestivalen i Sydnärke har sammanställts och 
genomförts. Det E-rasmusfinansierade projektet kring att starta upp och samordna 
Sydnärke ungdomsråd med avslutades vid årsskiftet men kommer dock att drivas 
vidare utan extern finansiering på uppdrag av Sydnärkes utbildningsförbund. Även 
det länsdelsgemensamma integrationsprojektet Flyktingguider i Sydnärke avslutas 
vid årsskiftet. 

Askersund: Ny äldreomsorgsplan är framtagen i samverkan med 
pensionärsorganisationer. Seniorkraft 2 har genomförts, beslut har fattats om att 
genomföra en tredje omgång. Ett arbete kring nära anknytning mellan barn-förälder 
har inletts. En utvärdering av projektet Framtidsbyggarna har genomförts. 

Hallsberg: En ny kommunövergripande ANDT-policy tagits fram. Framtagandet av ny 
kostpolicy har inletts. En ansökan om paragraf 37-medel har beviljats för NYKRAFT, 
ett integrationsprojekt riktat mot kvinnor som ska genomföras under 2018. 

Kumla: En lokal handlingsplan för suicidprevention har antagits i KS. BUSA-projektet 
på IFO har avslutats, men arbetet fortsätter i syfte att involvera fler verksamheter. En 
enkätundersökning har genomförts på Kvarngården för att undersöka deltagarnas 
uppfattning om verksamheten. Tid att mötas, ett projekt inom hemtjänsten har 
avslutats och utvärderats, arbetssättet är implementerat i ordinarie verksamhet. 

Laxå: Seniorkraft 4 pågår och beslut om omgång 5 har fattats. En process har inletts i 
KLG för att ta ett helhetsgrepp om folkhälsoarbetet. Underlag för nominering till 
Årets folkhälsokommun 2018 har tagits fram, vilket också utgör ett underlag för 
folkhälsoarbetets organisering. 

Lekeberg: Ett nytt utegym har invigts i samverkan med Kultur och fritid. Totalt sex 
trygghetsvandringar utifrån barns perspektiv har genomförts, samt förberedande 
workshops med elever i tre av kommunens skolor. Två workshops, en med 
civilsamhället och en kommunintern har genomförts för att undersöka 
förutsättningarna för en öppen mötesplats. Ölif har flyttat ut sin verksamhet under 
en vecka för att Boosta Lekeberg. Folkhälsoenheten är också involverade i arbetet 
med att ta fram ett arbetsmarknads- och integrationspolitiskt program. 

2.5 Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Under året har arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet och 
företagande fortsatt. Arbetet med strategier för tillväxt är i grunden företagen själva 
som äger, men kommunens näringslivsfunktion och tjänstepersoner agerar 
stöttande, matchande och skapar goda förutsättningar för tillväxt på en rad olika 
sätt. I Lekeberg har vi olika roller; vi är ibland Motor men till stor del är vi 
möjliggörare, mäklare/matchare i hög utsträckning, och vi skapar meningsfulla 
mötesplatser med tydliga syften och mål i tillägg till att vi arbetar med vår 
myndighetsutövning = 5 M. 
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2.5.1 Kontakter, nätverk och näringslivsfunktionen 

Näringslivet drar i hög grad nytta av egna kontakter såsom bank och rådgivare de har 
kontakt med på eget initiativ. Till kommunen vänder sig företag ofta i samband med 
tillväxtrelaterade frågor med ingång exempelvis i mark- eller lokalfrågor. Dessa 
kontakter tas i regel i samband med att de ska växa, utveckla något system eller 
investera i något. Utifrån dessa mark- och lokalfrågor initieras dialog kring 
tillväxtstrategi genom dialog och kontakt med Näringslivschef som i sin tur matchar 
dem till aktörer i stödsystemet, dvs. exempelvis affärsutvecklare och rådgivare eller 
till olika tillväxtprogram, nätverk. Näringslivschefen har arbetat för att matcha ihop 
företagare med aktörer utifrån behov. Detta grundar sig dock i att företagen 
kontaktar kommunen aktivt. Detta sker ofta reaktivt, men genom exempelvis 
Företagssafarin (möte mellan kommun och näringsliv) sker också ett proaktivt arbete 
och här finns en utvecklingspotential. 

2.5.2 Regelbundna och skräddarsydda mötesarenor 

Teman om tillväxtrelaterade frågor har genomförts genom nätverksträffar som 
exempelvis Nätverket i Lekeberg och företagarfrukostar (9 genomförda frukostar per 
år) eller vid behov av fördjupning i form av seminarier. En företagarfrukost lyfte fram 
upphandling som tema och ett seminarium på tema Upphandling genomfördes 
under 2017 med efterföljande planer på dialog och anbudsskolor. En fördjupning på 
tema Arbetsmarknadskunskap i skolan som inslag för ökad kompetensförsörjning är 
ett annat exempel på aktivitet som genomförts. 

2.5.3 Uppsökande verksamhet 

Företagssafari har visat sig vara ett lyckat koncept för att nå ut till och vara befintligt 
näringsliv behjälpligt. Företagssafari är uppsökande verksamhet där KSO och 
näringslivschef besöker befintliga företag och det i sig genererar både ökad kunskap 
och förståelse om varandras roller men också kontakter vidare in i stödsystemet för 
rådgivning, kompetensutveckling, konsultcheckar, investeringsstöd, osv. Här sker ett 
proaktivt och uppsökande arbete där matchning gentemot olika behov äger rum. 

2.5.4 Matchning med utbildningsaktörer 

Utbildningsaktörer som exempelvis Örebro universitet har bjudits in till 
företagarfrukostar för möten mellan akademi och näringsliv vilket har genererat 
genomlysning av företags logistik exempelvis. Projekt AI.MEE har också besökt 
Lekeberg för att hitta case för tillväxt inom produktionssegmentet. Matchning sker 
genom näringslivschef. Detta är ett exempel på hur man för dialog och fångar upp 
behov av utveckling av strategier för tillväxt. Dessa aktiviteter har skett på 
kommunens och näringslivschefens initiativ. 

2.5.5 Projektinitiativ och mervärden med desamma 

Detta skulle kunna utvecklas och växlas upp ytterligare och bli än mer systematiskt 
inom ramen för exempelvis Solo-Mikro-projekt där 450 företag deltar. När man ändå 
genomför en sådan stor kompetensutvecklingssatsning i regionen skulle man kunna 
koppla strategiskt tänk till dessa insatser och se skillnaden före och efter 
utbildningsinsatserna. Något som vissa företag kanske tänker på och andra behöver 
hjälp med att identifiera i högre utsträckning. 

Nyföretagarcentrum har varit i Lekeberg två gånger och genomfört gemensamma 
aktiviteter och där vi fört en dialog om utveckling av insatser. Lekebergs ekonomi, 
Lekebergs sparbank, försäkringsbolag och Lekebergs kommun har gemensamt 
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planerat och genomfört insatser vilka i sig har varit lyckade. Starta eget-caféer har 
syftat till att sänka trösklar för besökare och vara ingången till dialog och samtal kring 
sin idé och sitt företagande. Där kommer information och rådgivning som nästa steg 
och insats men då med uppföljning i Örebro. 

Det är positivt med en ökad närvaro från Nyföretagarcentrum och ökade aktiviteter 
lokalt med start i skolan och i samverkan med Ung Företagsamhet (UF) och 
Arbetsmarknadskunskap (AMK). En röd tråd är önskvärd mellan dessa insatser så att 
fler upplever nyttan med den. AMK har under 2017 varit inne och jobbat med 7-9 i 
Lekeberg och UF har fokuserat på att jobba med UF-företagande bland nyanlända 
och gymnasiet i Lekeberg. UF och AMK har också deltagit i företagarfrukostar och vi 
har även genomfört lunchseminarium tillsammans med AMK som sker i 
Handelskammaren Mälardalens regi. 

Skola – näringsliv- samverkan är också oerhört viktigt med koppling till denna fråga, 
något som Lekebergs kommun genom näringslivschef, verksamhetsutvecklare för 
Kultur och Bildning samt rektor för 7-9 har initierat och där samverkan sker med 4-6-
lärare, 7-9-lärare, gymnasielärare och verksamhetsutvecklare i skolan. En 
företagarfrukost på temat har genomförts under hösten 2017 och planeras följas upp 
under 2018. Högre närvaro av dessa nyckelpersoner vid företagarfrukostar är ett sätt 
att utveckla detta ytterligare. Regelbunden närvaro av skolpersoner vid 
företagarfrukostar och nätverksträffar är att rekommendera för att överbrygga 
glappet mellan skola och näringsliv. 
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3 Ekonomi 

   Budget (tkr) Utfall (tkr) Avvikelse (tkr) 

Kommunledningen 11 263 8 785 2 478 

Varav oförutsett 2 426 186 2 240 

Administrativa avdelningen 12 934 11 716 1 218 

Ekonomiavdelningen 18 841 18 831 10 

Teknik- och serviceavdelningen 27 589 26 152 1 437 

Näringslivs- och 
utvecklingsavdelningen 

2 509 2 443 66 

Personalavdelningen 7 123 6 993 130 

SUMMA Kommunstyrelsen 80 259 74 920 5 339 

Resultat KS exkl oförutsett 77 833 74 734 3 099 

VA-verksamheten 1 060 -121 1 181 

 

Årets resultat för kommunstyrelsen landar på ett överskott med 5 339 tkr. 
Om man bortser ifrån KS oförutsedda så är överskottet 3 099 tkr 
Va-verksamheten gör ett överskott med 1 181 tkr 

3.1 Kommunledningen 

Kommunledning redovisar ett överskott med 2 478 tkr 

Största anledningen till överskottet handlar om att stor del av budgeten för 

oförutsedda ej förbrukats (2 240 tkr).  

3.2 Administrativa avdelningen 

Administrativa avdelningen redovisar ett överskott med 1 218 tkr 

Totalt sett gör de verksamheter som ligger under den administrativa chefen ett 
överskott 2017. Framförallt beror det på att medlen för ombyggnationer av 
kommunhuset inte används men också ett överskott kring arvodena för 
förtroendevalda 

3.3 Ekonomiavdelningen 

Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott med 10 tkr 

Under ekonomiavdelningen ingår alla gemensamma nämnder förutom lönenämnden 
och de tillsammans redovisar ett överskott om 350 tkr. 

Färdtjänstverksamheten lämnar ett underskott om 415 tkr, vilket främst beror på att 
fler använder sig av färdtjänst men också att resorna blivit dyrare. Budgeten inför 
2018 är korrigerad med ca 400 tkr, vilket förhoppningsvis leder till en verksamhet i 
budgetbalans. Avgift till regionförbund, ekonomiavdelningen redovisar ett överskott 
om 75 tkr 
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3.4 Teknik- och serviceavdelningen 

Teknik- och serviceavdelningen redovisar ett överskott med 1 437 tkr 

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från budget. Största anledningen 
till överskottet beror på lägre kapitalkostnader (700 tkr) gällande anslutningsväg 
mellan 204 och Lanna samt Fjugesta södra. De totala investeringarna om ca 20 mkr 
blir lägre i år på grund av förseningar. 

I den övergripande tekniska administrationen är prognosen ett underskott med 
227 tkr kopplat till chefsbyte inom Måltidsenheten, där bemanningen var dubbel 
under del av första halvåret. Fordonsförvaltningen gör ett underskott med 170 tkr 
vilket främst beror på högre reparationskostnader. 

Fastighet- och lokalvård gör däremot ett överskott med 900 tkr, då verksamheten 
varit underbemannad på grund av svårigheten att anställa och få tag i vikarier. Även 
måltidsverksamheten gör ett överskott med 170 tkr av samma orsak. 

3.5 Personalavdelningen 

Personalavdelningens gör ett överskott med 130 tkr 

Överskottet beror dels på att personalavdelningen haft sjukfrånvaro och 
föräldraledighet men även att Bemanningsteamet haft löneskillnader mellan 
ordinarie personal och vikarie. Tjänsteköp har utnyttjats i begränsad omfattning 
vilket också gett positivt resultat. Ett överskott finns även för fackliga kostnader och 
beror på att förvaltningarna i begränsad omfattning har tillsatt vikarier vid ledighet 
för fackligt uppdrag. Underskott prognostiseras gällande löneförvaltningen och 
företagshälsovården, vilket beror på ökad kostnad. 

Arbetsmarknads- och integrationseheten gör ett noll resultat. Under 2017 har medel 
från migrationsverket kunnat användas för bl.a resursförstärkning av personal, inköp 
av materiel samt utbildningar. 

3.6 Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Redovisar ett överskott med 66 tkr 

Överskottet beror på lägre kostnader när det gäller näringslivsfrämjande åtgärdat. 

3.7 VA-verksamheten 

Va-verksamheten redovisar ett totalt överskott med 1 181 tkr 

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott, 

Den största anledningen till överskottet är att investeringen gällande Örebrovatten är 
fördröjt och byggstarten är senarelagd vilket medför att investeringen skjuts över till 
framtiden. 

 

 


