
Kallelse 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:30 Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Anna Bilock, Ekonomichef
Peter Brändholm, Personalchef
Inger Sundblad, Ekonom
Mats Turesson, Teknisk chef
Helen Ekman, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg

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
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-09-12

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag på tid för justering av kommunstyrelsens protokoll är den 14 september kl 11.00.
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Kallelse 2017-09-12

2 – Information från nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Muntlig information från representanter i nämnder, bolag och förbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Sida 3 av 275



Kallelse 2017-09-12

3 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Muntlig information från kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Kallelse 2017-09-12

4 – Planändring gällande Fjugesta 2:34, 
3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) 
(KS 16-669)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra ny bebyggelse på befintlig byggrätt på torget intill 
kommunhuset i centrala Fjugesta. För att möjliggöra önskad byggnation i tre-fyra våningar krävs en 
planändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget 
att ändra gällande detaljplan i området. 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 
tiden mellan 2017-01-11 och 2017-02-01. Detaljplaneändringen har även varit ute på granskning 
enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-04-12 och 2017-05-03. Inkomna synpunkter har 
behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som bifogas till 
planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden justerats efter inkomna synpunkter. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. 
(Fjugesta centrum) enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 

3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande
 Fastighetsförteckning
 §101 KSAU Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum)
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5 – Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del 
av golfbanan. 
(KS 16-671)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 
m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid 
avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning krävs 
en detaljplaneändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning 
uppdraget att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Planområdets areal omfattar ca 23 ha och ligger beläget i Lanna, ca 9 km från Fjugesta och ca 20 km 
från centrala Örebro.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner förslag till ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan i Lekebergs 
kommun

2.beslutar att förslag till detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan skickas ut på samråd enligt 5 
kap 11 § Plan- och bygglagen

3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Vreta 2:11, del av golfbanan
 Fastighetsförteckning
 Försättsbrev
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Plankarta
 §102 KSAU Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan.
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6 – Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl. 
(KS 16-745)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder om det nu aktuella 
området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan 2015 som 
möjliggör för bostäder men det finns även en byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, 
kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 som nu delvis önskas planläggas är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare, däremot finns ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av 
golfbanan” direkt angränsande intill golfgatan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl
2.beslutar att förslag till detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. skickas ut på samråd enligt 5 kap 

11 § Plan- och bygglagen
3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl.
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Tidplan_detaljplaneprocess
 §103 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl.
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7 – Riktlinjer avseende förnyelse av 
jakträttsavtal 
(KS 15-350)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram Riktlinjer för upplåtelse av 
mark för jakt, jakträttsavtal.
Ett förslag till riktlinjer och en förnyad mall för jakträttsavtal finns framtagen enligt KS beslut.

I arbetet har andra kommuners styrdokument studerats för att ge möjlighet till riktlinjer som följer 
någon form av ”standard” eller norm. Grunden är även att arrendeavgiften ska ligga på en nivå som 
följer riksnorm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar riktlinjer för upplåtelse av område för jakt på kommunens mark
2. uppdrar åt kommundirektören att ingå förnyade jakträttsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträtter
 Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark
 §94 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
 §104 KSAU Riktlinjer för jakträttersavtal på kommunens mark
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8 – Löneöversyn 2017 
(KS 16-696)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Rapport om slutförd löneöversyn 2017 med procentuellt utfall per organisation, prioriterade 
grupper samt per kön.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Rapport – Slutförd löneöversyn 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Rapport - Slutförd löneöversyn 2017
 Redovisning löneöversyn 2017
 §106 KSAU Löneöversyn 2017
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9 – Utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med 
mottagningar från Migrationsverket 
(KS 17-563)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar 
från Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska 
transaktioner med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr 
med medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket
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10 – Prognosrapport 2 för 
kommunstyrelsen 2017 
(KS 17-564)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 5 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 28,5 
%. 
Av de 25 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 9 delvis och två inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 56 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 585 tkr för 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2017 för Kommustyrelsen
 Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2017 för Kommunstyrselsen
 §109 KSAU Prognosrapport 2 för kommunstyrelsen 2017
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11 – Delårsbokslut för Lekebergs kommun 
2017 
(KS 17-565)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer
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12 – Överskott för flyktingmedel 
(KS 17-574)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med fastställande av 
årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle bokas upp i kommunens resultat 
för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i resultatet för 2017. Med anledning av detta 
har kommundirektören fått i uppdrag av Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) 
på kostnader med koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.
Förutom bifogade lista finns ett förslag att avsätta ytterligare 2 mkr till föreningar/civilsamhället, 
där syftet med bidraget är att det skall gå till stöd för integrationsarbete.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna och avsätta ytterligare 2 mkr att 
fördela till föreningar/civilsamhälle samt uppdra till kommundirektören att fastställa regler för 
ansökan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.fastställer bifogad lista och godkänner kostnaderna
2.avsätter 2 mkr och fördelar pengarna till föreningar/civilsamhälle
3.uppdrar till kommundirektören att fastställa regler för ansökan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överskott flyktingmedel
 Lista kostnader extra flyktingpengar
 §111 KSAU Överskott flyktingmedel
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13 – Delägarskap i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
(KS 17-480)

Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner inom Förenade 
Småkommuners Försäkrings AB, FSF, erbjudits möjlighet att söka delägarskap i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Representanten i Förenade småkommuners 
försäkringsbolag har med anledning av detta studerat erbjudandet närmare.

Representanten i Förenade småkommuners försäkringsbolag slutsats är att Lekebergs 
kommun föreslås bli delägare i KSFAB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
 

1.antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 

2.förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516000 kronor
 

3.godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB samt

 

4. beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen

 

5.utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till 
ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 150901 - kopia
 FSF Pris för aktier
 Tidsplan 2017 FSF
 §112 KSAU Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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14 – Reglemente för överförmyndaren i 
Lekebergs kommun 
(KS 17-568)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under 2016 genomfördes en revisionsgranskning av Kumla kommuns överförmyndarverksamhet 
vilket påverkar övriga kommuner som ingår i Sydnärkesamarbetet för 
överförmyndarverksamheten.
Med anledning av de synpunkter som framkom under granskningen har det uppdagats att gällande 
reglemente behöver revideras.
Överförmyndaren har därav beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 
överförmyndaren.
Kommunfullmäktige föreslås anta att nya reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar reglemente för överförmyndaren
2. Reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för Överförmyndaren i Lekebergs kommun
 Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun
 §113 KSAU Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun
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15 – Redovisning av inkomna synpunkter 23 
maj - 4 september 2017 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen perioden 23 maj - 4 september 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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16 – Redovisning av delegationsbeslut 23 
maj - 4 september 2017 
Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegationsbeslut perioden 23 maj - 4 september 2017.

Delegationsbeslut
 KS 16-696-29 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om ny lön i löneöversyn 2017 - SRAT
 KS 16-696-31 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om ny lön i samband med 

löneöversyn 2017 för oorganiserade inom Kommunals avtalsområde
 KS 16-696-34 - Anmälan av delegationsbeslut - Avstämning av löneöversyn 2017 med Vision
 KS 16-696-35 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lönetillägg för administrativ chef 

Gustav Olofsson
 KS 17-393-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelseavtal för försäljning av 

jordgubbar på torget i Fjugesta 2017
 KS 17-412-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning i löneöversyn 2017 med 

Daniel Berglund.
 KS 16-696-38 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning om lön i löneöversyn 

2017 med Tomas Andersson
 KS 16-696-40 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning av lön i löneöversyn 

2017 med Daniel Eriksson
 KS 16-696-44 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-46 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-50 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-52 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 17-500-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneändring i samband med löneöversyn
 KS 17-505-1.5 - Anmälan om delegationsbeslut - Samrådshandlingar Förslag till ändring av 

stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)
 KS 16-696-54 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn2017 med Ledarna
 KS 16-696-55 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2017 med Vårdförbundet
 KS 17-510-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Ingå avtal om hyresavtal bostad för 

nyanlända AMI
 KS 17-188-7 - Delegationsbeslut - Beslut på nämndens vägnar i så brådskande ärende att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas
 KS 17-505-4.1 - VB: Samrådshandlingar Färghandeln Fjugesta (2/7)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut
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17 – Meddelanden för kännedom perioden 
23 maj - 4 september 2017 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen perioden 23 maj - 4 september 2017.

Lista på meddelanden
 KS 17-376-1 - Protokoll  från styrelsemöte FSFAB 2017-05-10
 KS 17-387-1 - Verksamhetsberättelse Sensus Studieförbund 2016
 KS 17-392-1.1 - Protokoll 2017-05-12 Specifika samverkansrådet folkhälsa social välfärd och 

vård, Region Örebro läns
 KS 17-394-1.1 - Protokoll - 2017-05-12 Regionalt samverkansråd, Region Örebro län
 KS 17-399-1 - Protokoll sydnärkesmiljönämnd 2017-05-29
 KS 17-436-1 - Meddelande från SKL - Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och 

Landsting dnr 17/02944
 KS 17-437-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet 

med mänskliga rättigheter
 KS 17-474-1 - Rapport från SKL - Klimatet- så klart!
 KS 17-474-2 - Missiv till rapport - Klimatet- såklart!
 KS 17-9-1 - Protokoll LeBo 2017-06-12
 KS 17-10-2 - Protokoll Leko 2017-06-12
 KS 17-8-3 - Protokoll direktionsmöte 170621 Sydnärkes Kommunalförbund
 KS 17-515-1 - Redovisning av Stiftelsen Activas verksamhet 2016-2017
 KS 17-543-1 - Beslut om ny delegationsordning för överförmyndaren i Lekebergs kommun
 KS 17-543-2 - Delegationsordning för Sydnärkes överförmynarkansli
 KS 17-188-6 - Yttrande i ärende 258-2365-2017
  - Information från Stödföreningen för småskalig vattenkraft

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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18 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll från Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp.

Handlingar tillkommer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Planändring gällande Fjugesta 
2:34, 3:139, 3:144 m fl 

(Fjugesta centrum)

4

KS 16-669
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 16-669

   

Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del  av 
Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. 
(Fjugesta centrum)

Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra ny bebyggelse på befintlig byggrätt på 
torget intill kommunhuset i centrala Fjugesta. För att möjliggöra önskad byggnation i 
tre-fyra våningar krävs en planändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) 
fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att ändra gällande detaljplan i området. 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på 
samråd under tiden mellan 2017-01-11 och 2017-02-01. Detaljplaneändringen har 
även varit ute på granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-04-12 
och 2017-05-03. Inkomna synpunkter har behandlats och redovisas i en 
samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. 
Planförslaget har i vissa avseenden justerats efter inkomna synpunkter.  

1 Analys
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att möjliggöra 
uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i 
Fjugesta centrum.  

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av 
Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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Detaljplaneändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del 
av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum), Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse om våningsantalet två våningar 

för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i 

Fjugesta centrum. 

Samrådet 

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

tiden mellan 2017-01-11 och 2017-02-01. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda 

och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Efter samrådet har 7 yttranden inkommit. I 

detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplaneändringen. 

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning. I samband med samrådet 

bifogades även ett godkännandeformulär som berörda ombads fylla i om de godkände planen. Alla 

berörda har inte godkänt detaljplaneförslaget vilket innebär att planen fortsatt får hanteras efter 

standardförfarande.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-01-20 

2. Lantmäteriet 2017-02-01 

3. Trafikverket 2017-01-24 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2017-01-18 

5. Nerikes Brandkår 2017-01-25 

6. TeliaSonera Skanova 2017-01-12 

7. Boende i närområdet 2017-01-30 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Överensstämmelse med översiktsplan 

Länsstyrelsen konstaterar att ändringen av detaljplanen inte strider mot översiktsplanen.   

Behovsbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget inte innebär betydande påverkan på 

miljön.  

2. Lantmäteriet  

Sammanfattning: 

Lantmäteriet framför att den ändrade bestämmelsen påverkar ett område som berörs av tre olika 

fastigheter. Därför anser Lantmäteriet att det bör framgå vilka dessa fastigheter är. Man anser också 

att det med fördel bör framgå hur stor en framtida fastighet kan tänkas bli. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka fastigheter som 

berörs av en framtida fastighetsbildning samt vilken ungefärlig storlek en framtida fastighet kan 

utgöra.   

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra mot att byggrätten ändras.  

4. Sydnärkes Miljönämnd  

Sammanfattning: 

Miljönämnden kommenterar att eventuell nybyggnation bör byggas i radonsäkert utförande men har 

i övrigt ingen erinran.  
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Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. Planbestämmelsen b1 (byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande infogas 

till planhandlingarna).  

5. Nerikes Brandkår  

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inget att erinra mot planändringen. 

6. TeliaSonera Skanova  

Sammanfattning: 

TeliaSonera Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga anläggningar i sitt nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som kan uppkomma i samband med flytt. Om 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av telekablar blir nödvändiga för att möjliggöra exploatering 

förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Man utgår ifrån att 

nödvändiga åtgärder till följd av planförslaget framgår av planhandlingarna.      

7. Boende i närområdet 

Sammanfattning: 

Man anser att en tillkommande byggnation i den storleksordning som redovisas i planhandlingarna 

skulle påverka omgivningen markant. Det framförs att byggnaden kommer skymma utsikt från 

Oxelgården mot torget och att andra närliggande fastigheter också kommer påverkas negativt. Det 

uppmärksammas att Fjugesta 61:2 kommer upplevas som bakgård och att lägenheterna kommer ges 

minskat ljusinsläpp.  

Man undrar vad det är för typ av lägenheter som ska inrymmas i det nya bostadshuset.  

Man påpekar att då grusparkeringen som finns på platsen försvinner medför det att det redan 

ansträngda parkeringsbehovet förstärks. Man uppmärksammar att byggnationen som planförslaget 

medger dessutom kommer medföra att fler parkeringsplatser kommer behövas.      

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.  

Inom tätbebyggda områden får man räkna med att förtätning med ny bebyggelse i nära kontakt till 

befintlig bebyggelse kan bli aktuell. Förtätning är dessutom en intention för Fjugesta tätort som finns 

uttalad i Lekebergs kommuns översiktsplan.  
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Det är 20-25 meter mellan yttersta gränsen för byggrätten där den nya byggnationen är aktuell och 

närmast belägna bostadshus (Fjugesta 61:2 och Fjugesta 3:283). En ny byggnad på torget kommer 

påverka utsikt, ljusinsläpp etc. för omgivande fastigheter men det bedöms inte medföra en betydande 

olägenhet. Den aktuella byggrätten anses vara väl utformad och avgränsad med hänsyn till 

omgivningen. Föreslagen byggnadshöjd harmoniserar med omgivande bebyggelse och kan bidra till 

att torget får en tydligare markering som en central plats i Fjugesta. Sammanfattningsvis bedöms det 

allmänna intresset av att utveckla nya bostäder centralt i Fjugesta tätort väga tyngre än de olägenheter 

som detaljplaneändringen kan medföra när det gäller insyn, ljusinsläpp etc. för boende i omgivningen.  

I samband med bygglovsprövningen kommer krav ställas att det finns tillräckligt med 

parkeringsplatser för den byggnation som blir aktuell. En del parkeringsplatser kommer vara möjliga 

att anordna i direkt anslutning till den nya aktuella byggnaden vid torget. I övrigt finns möjlighet att 

utnyttja närliggande mark på kommunalt ägda fastigheter för att etablera nya parkeringsytor. När kv. 

Käppen byggs om möjliggörs ca 35 parkeringsplatser för besökande. En stor del av de som idag 

utnyttjar parkeringen vid torget kan istället hänvisas till den nya parkeringen vid kv. Käppen.    

 

Förslag till revidering av detaljplaneändring av detaljplan för del av 
Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta 
centrum), Lekebergs kommun, Örebro län. 

 

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

 Planbeskrivningen kompletteras med information om vilka fastigheter som berörs av en 

framtida fastighetsbildning samt vilken ungefärlig storlek en framtida fastighet kan 

utgöra. 

 Planbestämmelsen b1 (byggnad skall uppföras i radonsäkert utförande infogas till 

planhandlingarna).  

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Ove Sahl    

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 
2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. 
(Fjugesta centrum) 

Antagandehandling
September 2017

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, 
markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter 
får och inte får använda marken och vattnet till inom ett planområde. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, 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
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 
2010:900.

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: 
Detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta 
centrum). Detaljplanehandlingarna för denna ändring av del av detaljplan består 
av:

- Plankarta i skala 1:1000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning

BAKGRUND
Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra ny bebyggelse på befintlig 
byggrätt på torget intill kommunhuset i centrala Fjugesta. För att möjliggöra 
önskad byggnation i tre-fyra våningar krävs en planändring. Efter beslut i 
kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
ändra gällande detaljplan i området.        

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att 
möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och 
kommunhuset i Fjugesta centrum.   

PLANPROCESSEN
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för 
detta är uppfyllda.

PLANDATA

Läge och omfattning
Området för planändringen omfattar ca 1500 kvm och berör fastigheterna Fjugesta 
3:144, Fjugesta 2:158, Fjugesta 2:128 som finns i de centrala delarna av Fjugesta. 

Markägoförhållanden
Fjugesta 3:144 och Fjugesta 2:128 ägs av Lekebergs kommun. Fjugesta 2:158 ägs 
av Lekebergsbostäder AB. 
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GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun som antogs 2014 är området 
utpekat inom centrum. Det framförs att tätorten bör förtätas med småskalig 
”stadsmässig” bebyggelse. Det framgår även att bostäder och handel kombineras i 
området.  

Detaljplan
Gällande detaljplan i området är detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av 
Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum). I huvudsak möjliggör planen för handel, 
centrumändamål, bostäder och kontor. Detaljplanen antogs 1998.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
På byggrätten som berörs av ändringen har ingen bebyggelse ännu uppförts. 
I övrigt utgör omgivningen Fjugesta centrum med torget och kommunhuset i 
anslutning till området som berörs av ändringen. 

Riksintresse och fornlämningar
Inga riksintressen berör området.

Det finns inga registrerade forlämningar inom eller i direkt närhet till planområdet. 

Riskfaktorer
Den föreslagna ändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en ökning av 
riskfyllda förhållande avseende buller, föroreningar eller dylikt.

Planändring och konsekvenser
Planändringen berör endast en planbestämmelse inom en byggrätt i detaljplanen. 
Följande ändringar föreslås:

Planbestämmelsen gällande högsta antal våningar II ändras till högsta 
byggnadshöjd 10 meter. 

Utdrag ur plankarta för ändring-
en. Röd linje markerar områ-
det som berörs av ändringen. 
Våningsantalet II ersätts med 
byggnadshöjden 10 meter.   
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Bild: Skissen är en principsektion och ger exempel på möjlig bebyggelse.

Bestämmelser om våningshöjd rekomenderas inte längre enligt Boverkets 
allmänna råd om planbestämmelser. En våning kan variera i höjd beroende på 
byggnadens konstruktion. Genom ändringen möjliggörs en byggnadshöjd på 10 
meter, vilket kan motsvara tre eller fyra våningar. Ny bebyggelse inom aktuell 
byggrätt kan då uppföras i liknande höjd som kommunhuset eller äldreboendet 
oxelgården. Övriga planbestämmelser (HBK = handel, bostad, kontor) föreslås 
fortsatt reglera markanvändningen. 

Parkering
I samband med bygglovsprövningen kommer krav ställas på att det finns 
tillräckligt med parkeringsplatser för den byggnation som blir aktuell. En del 
parkeringsplatser kommer vara möjliga att anordna i direkt anslutning till den nya 
aktuella byggnaden vid torget. I övrigt finns möjlighet att utnyttja närliggande 
mark på kommunalt ägda fastigheter för att etablera nya parkeringsytor. När 
kv. Käppen byggs om möjliggörs ungefär 55-65 parkeringsplatser varav ca 35 
av dessa kommer vara allmänna parkeringsplatser. En stor del av de som idag 
utnyttjar parkeringen vid torget kan istället hänvisas till den nya parkeringen vid 
kv. Käppen.

Utformning och gestaltning
Den aktuella byggrätten är utformad och avgränsad med hänsyn till omgivningen. 
En ny byggnad på platsen kan bidra till att torget får en tydligare markering 
som en central plats i Fjugesta. Nya bostäder på platsen medför ett utökat 
befolkningsunderlag som kan generera mer liv och rörelse på torget. Genom god 
gestaltning av byggnaden och de offentliga miljöerna i anslutning till denna kan 
byggnationen sammantaget bidra till att förstärka torgets karaktär som en central 
mötesplats i Fjugesta. Det är av stor vikt hur den nya byggnaden och ytorna runt 
omkring den utformas för att harmonisera med befintlig karaktär i omgivningen. 
Särskild hänsyn gällande byggandens gestaltning bör tas till övriga byggnader som 
”ramar in” torget.  

Sida 31 av 275



6

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under vintern/våren 
2017.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
En detaljplan utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Inom 
kvartersmarken för ändringen kan en ny fastighet bildas. Lantmäteriet verkställer 
genom förrättning fastighetsrättsliga åtgärder efter ansökan. 

Området som berörs av detaljplaneändringen påverkar tre fastigheter; Fjugesta 
3:144, Fjugesta 2:128 och Fjugesta 2:158. Inom området som berörs av ändringen 
kan en ny fastighet på ungefär 1500 m2 bildas genom lantmäteriförrättning.    

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken i området. Planändringen 
berör dock endast kvartersmark. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef
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Detaljplaneändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del 
av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum), Lekebergs kommun, 
Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse om våningsantalet två våningar 

för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i 

Fjugesta centrum. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 23 § har planförslaget varit ute på granskning under 

tiden mellan 2017-04-12 och 2017-05-03. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev till berörda 

och funnits tillgängligt på byggförvaltningens hemsida. Efter granskningen har 5 yttranden inkommit. 

I detta dokument sammanställs och besvaras inkomna synpunkter som berör detaljplaneändringen. 

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet på Sydnärkes byggförvaltning.  

Yttranden har lämnats av: 

Namn Inkommit 

1. Länsstyrelsen Örebro län 2017-04-11 

2. Lantmäteriet 2017-05-04 

3. Trafikverket 2017-04-12 

4. Sydnärkes Miljönämnd 2017-01-18 

5. Boende i närområdet 2017-04-24 

 
 

1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 
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2. Lantmäteriet  

Sammanfattning: 

Lantmäteriet har inga synpunkter. 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra mot att byggrätten ändras.  

4. Sydnärkes Miljönämnd  

Sammanfattning: 

Miljönämnden kommenterar att eventuell nybyggnation bör byggas i radonsäkert utförande men har 

i övrigt ingen erinran.   

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas.    

5. Boende i närområdet 

Sammanfattning: 

Man står fast vid tidigare synpunkter och motsätter sig ändringen. 

Man anser att en tillkommande byggnation i den storleksordning som redovisas i planhandlingarna 

skulle påverka omgivningen markant. Den fastighet som kommer att beröras mest negativt är enligt 

yttranden äldreboendet Oxelgården då man menar att ljusinsläpp samt utsikt begränsas.  

Man bedömer att Fjugesta inte är i behov av en förtätning då det inte är brist på mark och ifrågasätter 

huruvida det verkligen finns ett behov av denna byggnad.  

Man anser att det borde finnas ett förslag för hur parkeringsbehovet ska tillgodoses.    

Man undrar vilka som är de tilltänkta intressenterna för dessa nya lägenheter.  

Man påpekar vikten av att bostadstillväxten måste följa samhällsutvecklingen för att uppnå ett 

attraktivt samhälle. 

Kommentar: 

Synpunkterna beaktas. 
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Inom tätbebyggda områden får man räkna med att förtätning med ny bebyggelse i nära kontakt till 

befintlig bebyggelse kan bli aktuell. Förtätning är dessutom en intention för Fjugesta tätort som finns 

uttalad i Lekebergs kommuns översiktsplan. Det är 20-25 meter mellan yttersta gränsen för byggrätten 

där den nya byggnationen är aktuell och närmast belägna bostadshus (Fjugesta 61:2 och Fjugesta 

3:283). En ny byggnad på torget kommer påverka utsikt, ljusinsläpp etc. för omgivande fastigheter 

men det bedöms inte medföra en betydande olägenhet. Den aktuella byggrätten anses vara väl 

utformad och avgränsad med hänsyn till omgivningen.  

Gällande parkeringsbehovet för aktuell byggnation så ska det i samband med bygglovsprövningen 

ställas krav på att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för den bebyggelse som blir aktuell. 

Detta bedöms inte behöva utredas inom planprocessen.  

Frågor som berör vilka tilltänkta intressenter som finns för projektet och vikten av att bostadstillväxten 

följer samhällsutvecklingen berör inte själva detaljplaneändringen. Detaljplanen möjliggör bara en 

byggnation, huruvida byggnaden faktiskt kommer byggas eller inte avgörs inte genom detaljplanen.      

 

Förslag till revidering av detaljplaneändring av detaljplan för del av 
Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta 
centrum), Lekebergs kommun, Örebro län. 

 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med förslaget utan 

ytterligare justeringar.  

 
 
Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 

Jonas Kinell   Lars Johansson   

Planarkitekt   Förvaltningschef 
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FASTIGHETER INOM OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 3:144    Lekebergs kommun
     Bangatan 7 
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:128     Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:158    Lekebergsbostäder AB
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fastighetsförteckning         
Aktualitetsdatum, 2016-12-22
Handläggare
Jonas Kinell
Planarkitekt 
Sydnärkes byggförvaltning

Fastighetsförteckning för ändring av detaljplan för Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)

Handläggare
Jonas Kinell
Planarkitekt 
Sydnärkes byggförvaltning

BERÖRDA FASTIGHETER UTANFÖR OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 1:2    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 3:66    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 3:283    Lekebergs kommunfastigheter
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta
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BERÖRDA FASTIGHETER UTANFÖR OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 

Beteckning på kartan   Ägare/innehavare, adress   Övrigt

Fjugesta 2:34    Lekebergs kommunfastigheter
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 2:160    Närkesinkan AB
     Storgatan 29
     716 30 Fjugesta

Fjugesta 2:155    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 18:1    Lekebergs kommun
     Bangatan 7
     716 31 Fjugesta

Fjugesta 61:2    Johansson, Stig Lennart
     Sillagatan 41
     692 73 Kumla

Sida 2 (3)

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER INOM OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN
Finns inga

MARKSAMFÄLLIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Finns inga

MARKSAMFÄLLIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Finns inga
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RÄTTIGHETER INOM OMRÅDET FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

Ledningsrätt, 1814-49.1         Fjärrvärme
Till förmån för: Fjugesta 6:42   Lekebergs bioenergi AB   Belastar: bl.a.  
      Energivägen 6    Fjugesta 3:61, 
      716 30 Fjugesta    3:144, 3:208

Servitut, 18-IM1-81/966.1        Ledningar m.m.
Till förmån för: Fjugesta 2:4   Lekebergs kommun   Belastar:   
      Bangatan 7    Fjugesta 2:34, 
      716 31 Fjugesta    och 2:158

Fastighetsförteckning upprättad av     

Jonas Kinell       
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §101

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§101 - Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl 
(Fjugesta centrum) (KS 16-669)
Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra ny bebyggelse på befintlig byggrätt på torget intill 
kommunhuset i centrala Fjugesta. För att möjliggöra önskad byggnation i tre-fyra våningar 
krävs en planändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes 
byggförvaltning uppdraget att ändra gällande detaljplan i området.

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd 
under tiden mellan 2017-01-11 och 2017-02-01. Detaljplaneändringen har även varit ute på 
granskning enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-04-12 och 2017-05-03. Inkomna 
synpunkter har behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett 
granskningsutlåtande som bifogas till planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden 
justerats efter inkomna synpunkter.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 
m.fl. (Fjugesta centrum) enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Samrådsredogörelse - (47887)
 Plankarta - (47888)
 Planbeskrivning - (47889)
 Granskningsutlåtande - (47890)
 Fastighetsförteckning - (47891)
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Ändring av detaljplan för Vreta 
2:11, del av golfbanan.

5

KS 16-671
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 16-671

   

Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, 
del av golfbanan.

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta 
tomtstorlek på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. 
Detta har medfört ett hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse 
uppförts. För att möjliggöra avstyckning krävs en detaljplaneändring. Efter beslut i 
kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget att 
upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Planområdets areal omfattar ca 23 ha och ligger beläget i Lanna, ca 9 km från 
Fjugesta och ca 20 km från centrala Örebro.

1 Analys
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att 
möjliggöra fastighetsbildning till en mindre tomtyta. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner förslag till ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan i 
Lekebergs kommun

2. beslutar att förslag till detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan skickas ut 
på samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen

3. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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INBJUDAN TILL SAMRÅD 
AVSEENDE ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun får härmed meddela att förslag till 
detaljplaneändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan är ute på samråd. Syftet med 
detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra fastighetsbildning till 
en mindre tomtyta.   

I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek 
på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett 
hinder vid avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra 
avstyckning krävs en detaljplaneändring. 

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget 
att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Samrådstiden pågår 21 september - 12 oktober 2017. Eventuella synpunkter 
ska ha inkommit senast den 12 oktober.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet 
att anta detaljplaneändringen. Kommunen utgår från att de berörda som inte yttrar sig 
inte har någon erinran mot att planbestämmelserna ändras. 

Skicka ifylld blankett och/eller eventuella synpunkter till:
Lekebergs kommun
Kommunstyrelsen
Bangatan 7
716 81 Fjugesta

Eventuella frågor ställs till:  
Jonas Kinell     
Planarkitekt     
0583-820 80     
jonas.kinell@sydnarkebygg.se  

Namn Adress

Fastighet eller motsvarande Ort/Datum

Har inget att erinra mot att plan-
bestämmelserna ändras

Erinran (kan med fördel skrivas på 
baksidan av detta yttrande)
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ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, 
DEL AV GOLFBANAN

Samrådshandling
September 2017

PLANBESKRIVNING 
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VAD ÄR EN DETALJPLAN?
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda 
som myndigheter får och inte får använda marken och vattnet till inom ett område. 
Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, 
park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra 
fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

PROCESSEN
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre 
förfaranden vid upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat 
förfarande eller utökat förfarande.

Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett 
standardförfarande enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett 
samråd. Kommunen samråder planförslaget med sakägare, kommunala instanser 
och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, organisationer m.fl. 
När planförslaget har bearbetats och justerats efter inkomna synpunkter ställs 
planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle då sakägare, 
kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, fastighetsägare, 
organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter granskningen 
kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta 
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem 
som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner 
detaljplanen laga kraft tre veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 

HÄR ÄR VI NU
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HANDLINGAR
Denna planändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan: 
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. Detaljplanehandlingarna för denna 
ändring av detaljplan består av:

- Plankarta i skala 1:2000 (A1)
- Planbeskrivning (denna handling)
 
Övriga handlingar i ärendet är:
- Fastighetsförteckning

BAKGRUND
Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan, upprättades 2015. Detta område har 
kommit att kallas Lanna Valley. Gällande detaljplan utformades flexibelt för att 
möjliggöra för olika bebyggelseutformningar. Det har exempelvis uppförts parhus 
i området. I gällande detaljplan finns dock en planbestämmelse som anger minsta 
tomtstorlek på 1000 m2 för nya fastigheter inom användningsområden för bostäder. 
Detta har medfört ett hinder att avstycka de fastigheter där parhusbebyggelse 
uppförts. För att möjliggöra avstyckning krävs en detaljplaneändring.

Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13 §222) fick Sydnärkes byggförvaltning 
uppdraget att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en 
mindre tomtyta i området. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra planbestämmelser för att möjliggöra 
fastighetsbildning till en mindre tomtyta inom användningsområden för bostad 
rörande detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. 

PLANPROCESSEN
Denna ändring av detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VRETA 2:11, 
DEL AV GOLFBANAN 
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PLANDATA

Läge och omfattning
Planändringen berör i huvudsak del av fastighet Vreta 2:11 samt de tomter/
fastigheter som har avstyckats från Vreta 2:11 inom planområdet för detaljplan för 
Vreta 2:11, del av golfbanan. Planområdets areal omfattar ca 23 ha. Planområdet 
ligger i Lanna, ca 9 km från Fjugesta och ca 20 km från centrala Örebro.

Markägoförhållanden
Marken är i privat ägo.

GÄLLANDE PLANER OCH BESTÄMMELSER

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Lekebergs kommun (2014) hänvisar man till den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Vintrosa-Lanna, Vinna-området, från 2012. 
I FÖP:en är delar av det aktuella planområdet utpekat som utbyggnadsområde 
för bostäder. I den fördjupade översiktsplanen uttrycks det även att det aktuella 
området kan lämpa sig för flerfamiljsbostäder.

Det har redan genomförts en lämplighetsbedömning för bostadsändamål inom den 
planprocess som gjordes för gällande detaljplan i området. Detaljplaneändringen 
bedöms inte heller strida mot intentioner som finns i översiktsplanen.
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Detaljplan
Gällande detaljplan i området är Detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. 
Detaljplanen antogs 2015. Detaljplanen möjliggör för bostäder i två våningar samt 
ett område för centrumverksamhet, bostäder, vård, handel, kontor och skola. De 
områden som berörs av ändringen är användningsområden för bostäder. 

Planområdet utgjordes tidigare av områdesbestämmelser för golfbanan vid Lanna. 
Detaljplanen för Vreta 2:11 ersatte dock den del av områdesbestämmelserna som 
berör planområdet.      

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Befintlig bebyggelse
På de avstyckade tomterna inom området har det uppförts en del bebyggelse, i 
huvudsak i form av villor och parhus. 

Riksintresse och fornlämningar
Planområdet ligger inom riksintresset för naturvård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresset som berörs är Latorpsplatån (NRO 18014). Latorpsplatån är 
ett platåberg med lager av sandsten, alunskiffer och kalksten. De geologiska 
förutsättningarna är en bidragande orsak till latorpsplatåns stora artrikedom. Det 
finns skogsmiljöer i form av björk, gran, al, ask, lind och ek men även ängs- 
och åkermark samt ett stort urval av blommor. Den näringsrika berggrunden 
gett upphov till ett mångformigt landskap som präglas av odlings-, ängs- och 
hagmarker samt med inslag av ädellövskogar. Området ska skyddas mot åtgärder 
som kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Riksintresset bedöms inte påverkas av detaljplaneändringen.

Inom ramen för gällande detaljplan har eventuell påverkan på fornlämningar 
utretts. Detaljplaneändringen påverkar inga nya områden som kan beröras av 
fornlämningar. 

Riskfaktorer
Den föreslagna ändringen av gällande detaljplan bedöms inte ge en betydande 
ökning av riskfyllda förhållanden avseende buller, föroreningar eller dylikt.

Planändring och konsekvenser
Genom planändringen föreslås följande ändring: 

Planbestämmelsen e2 minsta tomtstorlek är 1000 m2 tas bort inom 
markanvändningsområden för bostad. 
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Övriga planbestämmelser föreslås fortsatt reglera markanvändningen.

Genom att planbestämmelsen om minsta tomtstorlek tas bort möjliggörs 
fastighetsbildning till mindre tomter där parhusbebyggelse uppförts eller kan 
komma att uppföras i framtiden. Byggrätterna inom användningsområden 
för bostäder regleras dock fortsatt genom planbestämmelserna som anger att 
byggnader får uppföras i högst två våningar och att andelen bebyggd yta av 
fastigheter inom byggrätterna får uppgå till max 30 % per fastighet.

Endast planbestämmelsen e2 om minsta tomtstorlek på 1000 m2 inom kvartersmark 
för bostadsändamål berörs av detaljplaneändringen. De rödmarkerade 
områdena på nedanstående utdrag från plankartan berörs av ändringen. Endast 
planbestämmelsen e2 om minsta tomtstorlek 1000 m2 föreslås tas bort inom de 
rödmarkerade områdena. Områden för naturmark, lokalgator, gång- och cykelväg, 
transformatorstation samt användningsområdet för centrum, bostäder, vård, 
handel, kontor, skola berörs inte av planändringen.     

Bild: Utsnitt ur plankarta. Endast rödstreckade användningsområden för bostäder 
berörs av ändringen. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

Tidplan
Planprocessen för den föreslagna ändringen beräknas pågå under hösten 2017 och 
vintern 2018.

Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen
vinner laga kraft.

Fastighetsbildning
En detaljplan utgör ett underlag för hur fastighetsbildning kan ske. Lantmäteriet 
verkställer genom förrättning fastighetsrättsliga åtgärder efter ansökan. Genom 
detaljplaneändringen möjliggörs exempelvis klyvning av de tomter/fastigheter 
där parhusbebyggelse uppförts. Ansvar för ansökan och bekostande av 
förrättning åligger respektive fastighetsägare. Fastighetsbildning kan ske först när 
detaljplaneändringen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken avseende gator. 
Naturmarken har privat huvudmannaskap. Ändringen berör dock enbart 
kvartersmark.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats av Sydnärkes byggförvaltning.

Jonas Kinell
Planarkitekt

Lars Johansson
Förvaltningschef
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TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
     MARKERING FÖR OMRÅDEN SOM BERÖRS AV ÄNDRINGEN

     UTGÅENDE PLANBESTÄMMELSER

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden för ändringen är fem (5) år från den dag ändringen vinner laga kraft

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

VRETA 2:11, DEL AV GOLFBANAN
LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN

SAMRÅDSHANDLING

UPPRÄTTAD JUNI 2017

JONAS KINELL  LARS JOHANSSON

PLANARKITEKT  FÖRVALTNINGSCHEF
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §102

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§102 - Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan. (KS 
16-671)
Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 
m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid 
avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning krävs en 
detaljplaneändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning 
uppdraget att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Planområdets areal omfattar ca 23 ha och ligger beläget i Lanna, ca 9 km från Fjugesta och ca 20 km 
från centrala Örebro.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.godkänner förslag till ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan i Lekebergs 
kommun

2.beslutar att förslag till detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan skickas ut på samråd 
enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen

3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Fastighetsförteckning - (48108)
 Försättsbrev - (48109)
 Planbeskrivning - (48110)
 Plankarta - (48111)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

 Plankarta - (48113)
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Detaljplan för del av Vreta 
2.11 m.fl.

6

KS 16-745
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Tjänsteskrivelse 2017-08-22 1 (1)

Dnr: KS 16-745

   

Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl.

Ärendebeskrivning
Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder om det 
nu aktuella området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 2:11 del av 
golfbanan 2015 som möjliggör för bostäder men det finns även en byggrätt för 
centrumverksamhet, vård, handel, kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 
2:11 som nu delvis önskas planläggas är inte detaljplanelagt sedan tidigare, däremot 
finns ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan” direkt angränsande 
intill golfgatan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra villa- och radhustomter samt möjlighet för 
förskola i anslutning till golfgatan i Lanna. En detaljplan avseende bostadsbebyggelse 
har tidigare upprättats direkt angränsande, ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl., 
del av golfbanan”.   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl
2. beslutar att förslag till detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. skickas ut på 

samråd enligt 5 kap 11 § Plan- och bygglagen
3. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Jonas Kinell
Kommundirektör Planarkitekt, Sydnärkes byggförvaltning
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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
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

7 Mark        
Kommer projektet att orsaka:

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

b skada eller förändring av värdefull geologisk 
formation

c risk för erosion

d förändrade sedimentsförhållanden i vattendrag, 
sjö eller havsområde

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

8 Luft och klimat        
Kommer projektet att orsaka:

a väsentliga luftutsläpp eller försämring av 
luftkvalitén

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

c obehaglig lukt

8.1 Områdets lokalklimat:

a kalluftssjö

b dåliga vetilationsförhållanden

c risk för besvärande vind

d dåliga ljusförhållanden

e övrigt

9 Vatten       
Kommer projektet att orsaka:

a
förändring av grundvattenkvaliteten
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

b förändring av flödesriktningen för grundvattnet

c minskning av vattentillgången i yt- eller 
grundvattentäkt/brunn

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

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

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

g att vattendom erfordras

h att gamla dikningsföretag påverkas

10 Vegetation        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändringar i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antalet av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya växtarter

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

11 Djurliv        
Kommer projektet att orsaka:

a betydande förändring i antalet eller 
sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen

b minskning i antal av unik, sällsynt eller hotad 
djurart

c införande av nya djurarter

d barriäreffekt (se även 10 d och 16 c)

e  försämring av jaktmarker
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

f försämring av fiskevatten

12 Buller och vibrationer        

Kommer projektet att orsaka:

a ökning av nuvarande bullernivå

b störningar i form av vibrationer

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

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

kan vara störande (bländande)

14 Mark- och vattenanvändning        

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

a nuvarande

b planerad

15 Hälsa och säkerhet        

Kommer projektet att orsaka:

a explosionsrisk

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

c risk för att människor utsätts för 
elektromagnetiska 
fält

d risk för hälsofara inklusive mental hälsa

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

f försämring för rörelsehindrade

g farlig trafikmiljö, inkl. gc-vägar
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

16 Landskapsbild        

Kommer projektet att:

a försämra någon vacker utsikt eller landskapsbild

b skapa för allmänheten obehaglig landskapsbild

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

17  Rekreation , rörligt friluftsliv        

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

18 Kulturmiljö        

Kommer projektet att påverka:

a värdefulla kulturlandskap inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet

b fornlämningar

c kulturmiljön positivt i något avseende

d sammanhängande kulturmiljöer genom att skilja 
dem åt

19 Transporter/Kommunikationer        

a Kommer projektet att ge upphovtill betydande 
ökning av fordonstrafik

20 Naturresurser        

Kommer projektet att innebära:

a avsevärt uttömmande av någon ej förnyelsebar 
naturresurs

b att mål och riktlinjer i grushållningsplanen 
motverkas

21 Miljöpåverkan från omgivningen        

a Kan befintlig miljöförstörande verksamhet 
i omgivningen ha negativ inverkan på projektet
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Påverkan avseende Ingen 
påverkan

  
Påverkan

Betydande 
påverkan

Kommentar

22 Långsiktiga miljömål        

Finns det risk att projektet strider mot:

a centrala miljömål

b regionala miljömål

c lokala miljömål

23 Kretslopp        

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

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

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

c Minskas eller skadas naturens mångfald

d Är resursomsättningen ineffektiv/ökar 
resursslöseriet

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

begränsade med tillsammans kan vara 
betydande

25 Kommunalt VA och värme        

Kommer projektet att anslutas till kommunalt:

a vatten

b avlopp

c fjärrvärme
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VAD ÄR EN DETALJPLAN? 
En detaljplan regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och är ett juridiskt bindande 
dokument. En detaljplan syftar till att göra avvägningar mellan olika intressen och ta ställning 
till hur ett område ska användas. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och 
inte får använda marken och vattnet till inom ett område. Detaljplanen styr hur marken får 
användas (t ex för bostäder, industri, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd 
från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans 
mark. 
 
En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. 
 
PROCESSEN 
En planprocess kan genomföras i olika förfaranden. I huvudsak används tre förfaranden vid 
upprättande av en detaljplan: standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. 
 
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900. 
 
I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan kan i de flesta fall ett standardförfarande 
enligt PBL kap 5 § 7 tillämpas. Planprocessen inleds med ett samråd. Kommunen samråder 
planförslaget med sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. När planförslaget har bearbetats och justerats efter 
inkomna synpunkter ställs planförslaget ut för granskning. Granskningen är ytterligare ett 
tillfälle då sakägare, kommunala instanser och förvaltningar, statliga myndigheter, 
fastighetsägare, organisationer m.fl. kan lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
granskningen kan mindre justeringar göras innan planen skickas vidare för antagande, detta 
sker genom beslut i Kommunfullmäktige, i vissa fall kan beslutet delegeras till 
Kommunstyrelsen. Beslutet om att anta en detaljplan kan överklagas av dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda. Om ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att beslut om antagande tillkännagivits. 
 
 

Figur 1: Planprocessen 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV VRETA 2:11 M. FL. 

LEKEBERGS KOMMUN, ÖREBRO LÄN 
 
 
HANDLINGAR 
Detaljplanehandlingarna består av: 
- Plankarta i skala 1:2000 (A3) 
- Planbeskrivning (denna handling)  
 
Planhandlingarna består i övrigt av: 
- Fastighetsförteckning 
- Behovsbedömning 
 
BAKGRUND 
Fastighetsägaren för Vreta 2:11 (BEST Fastighet AB) har hemställt om kommunens 
medverkan till upprättande av detaljplan för del av Vreta 2:11 m fl. för att möjliggöra 
bebyggelse i anslutning till nuvarande bebyggelse. Kommunstyrelsen har i ärendet (KS-16-
745) beslutat att detaljplan för del av Vreta 2:11 ska upprättas och att markägaren bekostar 
samtliga delar av detaljplaneupprättandet. 
 
En detaljplan avseende bostadsbebyggelse har tidigare upprättats för ett intilliggande område. 
Denna detaljplan benämns ”Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan”, med 
laga kraft datum 2012-10-22. Planbestämmelserna till nu aktuell plan utformas liknande de 
bestämmelser som gäller för bostadsmarken inom gällande detaljplan söder om det nu 
aktuella planområdet. 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder i form av villor och 
radhus samt möjlighet till förskolverksamhet i anslutning till golfbanan i Lanna. 
 
PLANPROCESSEN 
Denna detaljplan följer ett standardförfarande enligt PBL 2010:900 då alla krav för detta är 
uppfyllda.  
 
MILJÖBEDÖMNING 
Enligt PBL (plan-och bygglagen) kap 4 § 34 skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En behovsbedömning 
har upprättats för att se om planen medför betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Sammantaget bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En 
miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, har därför inte upprättats 
enligt kraven i plan- och bygglagen 4 kap. 34 §. 
  
PLANDATA 
 
Läge och omfattning 
Planområdet är beläget i Lanna, i anslutning till Lanna golfbana och utgörs av del av 
fastigheten Vreta 2:11 m fl. Området sammankopplas med detaljplaneområde för 
villabebyggelse söder och väster om nu aktuellt planområde. I öster och norr avgränsas 
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planområdet av skogsområden. Söder och väster om planområdet angränsar befintlig parhus- 
och villabebyggelse. 
 
Markägaförhållanden 
All mark inom planområdet är i privat ägo. 
 

 
Figur 2: Planområdets läge och avgränsning 
 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktsplan för Lekebergs kommun (2014) 
I den nu gällande översiktsplanen för Lekebergs kommun, 2014, hänvisas till den fördjupade 
översiktsplanen för Vintrosa-, Lannaområdet. 
 
FÖP VINNA-området 
En fördjupad översiktsplan för Vintrosa-, Lannaområdet antogs av Kommunfullmäktige i 
Lekeberg och i Örebro under 2012. Denna fördjupade översiktsplan är resultatet av ett 
samarbete mellan Lekebergs kommun och Örebro kommun kring långsiktig planering av 
mark och resursanvändning inom planområdet (Skärmartorp, Hidingebro, Hidinge, Lanna, 
Vintrosa, Latorp och Tysslinge) som har kommit att kallas VINNA-området. Områdesnamnet 
är en sammansmältning av de största orterna Vintrosa och Lanna, som ligger på var sin sida 
om kommungränsen.  
 
Visionen är att VINNA-området ska utgöra ett eget utvecklingsområde med lokal service och 
lokalt näringsliv. Närheten till naturen och många olika fritidsaktiviteter gör området 
attraktivt och bidrar till ett positivt inflyttningsnetto. 
 
Aktuellt planområde ligger strax utanför det område som enligt FÖP-dokumentet lämpar sig 
för byggnation av bostäder. Bedömningen är dock att detaljplanen inte strider mot 
intentionerna i FÖP-dokumentet och att utbyggnadsområdet i FÖP:en ligger i direkt 
anslutning till det aktuella planområdet. Bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär och 
stor hänsyn ska tas till natur. 
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Figur 3: FÖP för VINNA-området, med plankarta för Lanna-området 
 
Detaljplaner 
Söder om aktuellt planområde finns den sedan tidigare framtagna ”Detaljplan för Hidinge-
Lanna 4:62 m fl”, laga kraft-vunnen 2012-10-22 samt områdesbestämmelser för golfbanan. 
Områdena norr och öster om planområdet är inte planlagda. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
 
Planens huvuddrag 
Detaljplanen möjliggör för villa- och radhusbebyggelse samt förskoleverksamhet längs 
anslutning till befintlig lokalgata Ett mindre område i mitten av planområdet föreslås ej 
planläggas för att på sikt kunna möjliggöra väg- och gång/cykellösningar i nord-sydlig 
riktning genom området. En transformatorstation i områdets södra del samt område för 
pumpstation i västra delen tas med i planen. 
 
Riksintresse och fornlämningar 
Det aktuella planområdet ligger inom riksintresseområde för naturvård, gällande 
Latorpsplatån, ett representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och inslag av 
naturbetesmarker. Riksintresset omfattar ett nord-sydligt stråk av kalk- och skifferberggrund 
öster om Kilsbergsförkastningen. Den näringsrika berggrunden har gett ett mångformigt 
landskap med ädellövskogar och ett odlingslandskap med ängsrester och hagmarker. Området 
ska skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön. 
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I den fördjupade översiktplanen för Vintrosa-Lanna1 pekas planområdet ut som lämpligt för 
bostadsbebyggelse. Angående riksintressen för naturvård, Latorpsplatån, står det att läsa: 
”Omfattande naturvårdsinventeringar har gjorts i landskapet för att hitta de områden som 
har höga naturvärden och de områden som kan exploateras. Bland annat har den nationella 
inventeringen av ängs- och betesmarker samt naturvärdesobjekt utpekade av Skogsstyrelsen 
fungerat som planeringsunderlag och påverkas inte av några förslag till 
utbyggnadsområden”. 
 
Mark och vegetation 
Marken utgörs av relativt flack 
skogsterräng. Skogen är avverkad 
inom hela planområdet och består 
idag av ett begynnande slylandskap 
med kvarlämnade enstaka träd, 
huvudsakligen större aspar.  
 
Natur- och djurmiljö 
Det aktuella planområdet ligger inom 
riksintresseområde för naturvård 
enligt 3 kap. 6§ miljöbalken, gällande 
Latorpsplatån (NRO 18014). Området 
omfattar ett nord-sydligt stråk av 
kalk- och skifferberggrund öster om 
Kilsbergsförkastningen och utgör ett 
representativt odlingslandskap med 
lång kontinuitet och inslag av 
naturbetesmarker. Den näringsrika 
berggrunden har gett ett mångformigt 
landskap med ädellövskogar och ett 
odlingslandskap med ängsrester och 
hagmarker. Området ska skyddas mot 
åtgärder som kan skada natur- eller 
kulturmiljön. 
 
Planområdet innefattar ingen jordbruksmark vilket innebär att av småbiotoper är endast alléer 
skyddade enligt 7 kap 11§ MB och förordningen (1998:1252). Inga alléer finns inom 
planområdet. 
 
Runt detaljplaneområdet finns lokaler för den fridlysta arten Större vattensalamander. Den 
större vattensalamandern är beroende av småvatten under sin lekfas under våren samt 
sommaren. Under andra delar av året utnyttjar de ett landområde på en radie om 50-300 m 
från sin lekdamm. En del individer utnyttjar inte dammen alls under året utan endast 
landhabitatet. 
 
Vid detaljplaneläggning av villaområdet söder och väster om nu aktuellt planområde, 
genomfördes en inventering av planområdet, avseende naturvärden och större 
vattensalamandrar. Utifrån naturinventeringen och samtal med länsstyrelsen tillskapades en 
20 meter bred passage med naturmark i detaljplanen för att tillgodose vattensalamandrarnas 

                                                           
1 FÖP VINNA-området, Lekeberg 2012-06-13 

Figur 4: Planområdet mot väster 
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landhabitat vid en större stenmur i området. Stenmuren är viktig för att tillgodose 
vattensalamandrarnas behov och för att arten fortsättningsvis ska ha en gynnsam 
bevarandestatur i området. Lekebergs kommun genomför en inventering av vattensalamander 
och resultat av denna kommer att inarbetas i kommande skeden av planprocessen. 
 
Vattenhabitat för större vattensalamander finns ej inom nu aktuellt planområde. 
 
Rekreation och friluftsliv 
Området norr och öster om planområdet används idag för rekreation vid promenader och 
ridning. En passage mellan planens västra och östra områden för bostadsändamål säkerställer 
att dessa strövområden blir tillgängliga. 

I anslutning till planområdet finns en nybyggd korthålsbana för golfspel. Den nya banan 
tillför gestaltningskvaliteter i området och bedöms inte innebära någon risk för de boende 
inom planområdet. Banan är utformad för korta slag och hålen placerade på ett sätt att 
slagriktningen är från planerad bebyggelse. 
 
Geotekniska förhållanden 
Någon översiktlig geoteknisk utredning har inte utförts inom ramen för detaljplanearbetet. 
Gällande jordartskartor redovisar att marken ligger i gränsen mellan lerig morän och ett 
område med postglacial finsand. Västerut gränsar planområdet mot ett område med silt. En 
tidigare geoteknisk undersökning som utförts i samband med detaljplanen för en annan del av 
Vreta 2:11, söder om aktuellt planområde, visar på liknande förhållanden. Undersökningen 
visade att jorden utgjordes av varierande glacial lera respektive postglacial finsand på morän 
samt en del där marken utgjordes av silt. Geotekniska undersökningar bör göras innan 
byggnationer påbörjas. 
 

Figur 5: Jordartskarta över aktuellt område, källa SGU 

Sida 95 av 275



Hela Lannaområdet innehåller förhöjda radonförekomster i mark. I detaljplanen finns därför 
en planbestämmelse som kräver att byggnader ska utformas i radonsäkert utförande. 
 
Befintlig bebyggelse 
Planområdet är idag obebyggt. 
 
Planerad bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen inom planområdet innefattar ca 10 villor på tomter runt 1 000 
kvm samt två block av radhus i den västra delen av området. Detaljplanen medger 50% 
byggrätt av fastighetsarean, entréer ska placeras mot gatan och husen skall ha maximal 
byggnadshöjd mellan 5.5m (villabebyggelse) och 6.0m (radhusbebyggelse). 
 

 
Figur 6: Plankarta (utdrag) 

Trafik 
Inom ramen för tidigare detaljplanearbete2 har en trafikutredning utförts. Syftet med denna 
utredning3 var att mot bakgrund av ett växande Lanna/Hidinge-område, utreda och föreslå 
åtgärder i vägnätet och beskriva dess konsekvenser. Utredningen resonerar kring ett antal 
alternativ för att skapa ett väl fungerande vägnät. Det alternativ som i första hand berör 
planområdet är en eventuell vägsträckning som kan avlasta väg 567 mellan golfanläggningen 
och väg 691 (gamla E18). Sträckningen föreslås ligga öster om väg 567 mellan befintlig 
bebyggelse och planområdet. För att hålla flexibilitet för eventuella nya vägdragningar bör det 
därför finnas planberedskap för en anslutning från lokalgatan och västerut mot eventuell ny 
vägsträckning och/eller norrut mellan planens båda bebyggelseområden. Sådana kopplingar 
skulle sprida trafiken och ge alternativa in- och utfartsvägar från det aktuella planområdet och 
tidigare planområden utmed Golfvägen. Detta är positivt för att undvika alltför höga 
belastningar på vissa vägsträckor i syfte att hindra oönskade effekter för intilliggande 
bostadsmiljöer 
                                                           
2 Detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan 
3 Trafikutredning Lanna-Hidinge, SWECO 2012-06-12 
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I ett inledande skede trafikförsörjs planområdet via befintlig lokalgata (Golfgatan) i 
anslutning till detaljplaneområdet söder och väster om planområdet som i sin tur är ansluten 
till Vretavägen. Parkeringsbehov ska försörjas inom respektive fastighet. 
 
Den trafikutredning som har tagits fram för Lanna-Hidinge rekommenderar ett utbyggt gång- 
och cykelnät där området får kopplingar i alla vädersträck. Genom att tillskapa ett säkert 
trafiknät även för oskyddade trafikanterna, med till stor del separerade gång- och cykelbanor, 
kan det planerade bostadsområdet väl integreras med den befintliga och framtida bebyggelsen 
i Lanna. Gång- och cykeltrafik integreras med biltrafik på gatorna inom planområdet.  
 
Området trafikeras inte av någon kollektivtrafik. Däremot trafikeras Lanna centrum, som 
ligger ca 900 meter från planområdet, av busslinje 513 mellan Örebro och Fjugesta. 
 
Trafikbuller 
Under våren 2017 beslutade regeringen om ändrade bullerriktvärden. I beslutet höjdes 
riktvärdena för buller vid en bostadsbyggnads fasad från spårtrafik och vägar enligt följande: 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå till 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå 

• en höjning av det befintliga riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå för bostäder upp till 
35 kvm till 65 dBA ekvivalent ljudnivå. 

 
Förordningsändringarna trädde i kraft den 1 juli 2017 och kan tillämpas på redan påbörjade 
detaljplaner. 
 
Planområdet planeras utmed en återvändsgata av lågfartskaraktär. Konsekvenserna vad gäller 
vägbuller har studerats i tidigare planförslag i området. Med hänsyn till de låga 
trafikmängderna, framförallt vad gäller tung trafik, anses varken maxvärden eller ekvivalenta 
nivåer kunna bli ett problem. Sammantaget bedöms konsekvenserna vad avser buller från 
vägtrafik som små och inga skyddsåtgärder behöver därför vidtas. 
 
Teknisk försörjning 
Bebyggelsen inom planområdet avses anslutas till det kommunala VA-nätet. Vatten- och 
avloppsledningar finns framdraget i lokalvägen utmed planområdet för att försörja de 
fastigheter som tillhör tidigare detaljplan inom Lanna Hills-området. 
 
En transformatorstation som kan elförsörja tillkommande bostadsenheter finns redan sedan 
tidigare etablerad i enlighet med planförslaget. Befintlig luftledning (40 kV-ledning) tangerar 
planområdets norra gräns i östra delen, vilket kan medföra att två stolpar behöver flyttas för 
att skapa avstånd mot kommande bebyggelse. 
 
Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen i området är planerat med alternativt system, dvs räddningstjänsten 
för med sig släckvatten till platsen. 
 
Dagvatten 
Dagvatten från tomtmark ska omhändertas via naturlig infiltration inom fastighetsmark. 
Övrigt dagvatten inom gatumark tas om hand av kommunen i befintliga ledningar. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Planförslaget innebär att ett område som gränsar till mark som redan är ianspråktagen för 
bostadsändamål exploateras. Vägar och tekniska försörjningssystem är utbyggda sedan 
tidigare, vilket minskar exploateringskostnaderna för området. 
 
Konsekvenserna av planens genomförande är begränsade. Det aktuella planområdet ligger 
inom riksintresseområde för naturvård men berör inte intressenas kärnvärden och den 
översiktliga planeringen i Lekebergs kommun har därför pekat ut området som lämpligt för 
bostadsbebyggelse. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen förutsätter avstyckning av detaljplanens användningsområde för bostäder och 
skola. Bostadsområdena innefattar ca 11 000 kvm i den västra delen och ca 6 300 kvm i den 
östra delen. Naturmark innefattar ca 5 500 kvm och gatumark inkl parkering innefattar ca 1 
200 kvm 
 
All mark som ingår i planens berörda fastigheter är i privat ägo. 
 
GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 
Tidplan 
Planen hanteras med standardförfarande.  
Samråd: Hösten 2017 
Granskning: Vintern 2018 
Antagande: Våren 2018 
Laga kraft: Sommaren 2018, vid ev. överklagande fördröjs processen med 6 – 18 månader. 
 
Vatten och avlopp 
Bebyggelsen inom planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En ny pumpstation 
behöver anläggas i områdets västra del. 
 
El och tele 
Planområdet kommer att anslutas till befintligt elnät. Planområdet kan även anslutas till det 
befintliga telenätet. Om ny byggnation medför att Skanova tvingas vidta 
undanflyttningsåtgärder, ska respektive aktör som initierar åtgärden bekosta den samt ansvara 
för att kontakt tas för att genomföra eventuell flytt av kablar. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden för denna plan är fem år efter det att planen vunnit laga kraft. 
 
Huvudmannaskap 
Lekebergs kommun ansvarar för planläggning av området. Kommunen är huvudman för i 
planen förekommande allmän platsmark (gator och naturmark) och är även ansvarig för 
framtida drift och underhåll av allmän platsmark.  
 
E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för elnät och Skanova ansvarar för telenätet.  
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Ekonomiska frågor 
Kostnader och avgifter för vatten, avlopp och vägar ska hanteras med samma förfaringssätt 
som för intilliggande detaljplaneområde (Lanna Hill). Ett exploateringsavtal som reglerar 
detaljer för detta ska upprättas mellan exploatören BEST Fastighet AB och Lekebergs 
kommun. 
 
 
MEDVERKANDE I PLANARBETET 
 
Planhandlingarna har upprättats av VAP VA-Projekt AB på uppdrag av Sydnärkes 
Byggförvaltning. 
 
Jan Englund    Ulrika Palm 
Ingenjör VAP VA-Projekt AB  Ingenjör VAP VA-Projekt AB 
 
 
Jonas Kinell    Lars Johansson 
Planarkitekt    Förvaltningschef 

Sydnärkes Byggförvaltning  Sydnärkes Byggförvaltning 

Sida 99 av 275



Sida 100 av 275



Detaljplan beteckning

Aktivitet Datum  Ansvar Klart

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod samråd

Samrådsutskick och annons    
(i vissa fall )
Överlämning av 
samrådsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Tidsperiod granskning

Granskningsutskick och annons

Överlämning av 
granskningsyttrande

Inlämning AU/PLU

AU/PLU

KS

Underrättelse*

KF**

Besvärshänvisning***

Laga kraft (3v efter justering)

Annons

Ansvarig handläggare Kommunsekreterare

Tidplan Detaljplaneprocess

Diarienummer

Version 2012-01-16

Handläggare Sydnärkes byggförvaltning Kommunsekreterare

Sa
m

rå
d

G
ra

ns
kn

in
g

La
ga

 k
ra

ft
A

nt
ag

an
de
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Delmoment 1 
- Annons. Det är enbart aktuellt att annonsera samråd vid planer som innebär en större påverkan för 
befolkningen. 
  
- Samråd. Kom ihåg att ge sekreteraren en fullständig sändlista. 
 

Delmoment  2
- Utställning. Kom ihåg att ge sekreteraren en fullständig sändlista. 
  
 

Delmoment  3
* Underrättelse. Efter kommunstyrelsens beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta planen ska de 
personer som lämnat in yttranden men ej fått sina synpunkter tillgodosedda underrättas om detta samt att 
planen skickas till kommunfullmäktige för antagande. Detta ska göras så att personerna kan kommunicera 
med de förtroendevalda och försöka påverka dem om de så önskar.  
  
** Efter Kommunfullmäktiges beslut ska det skickas till Länsstyrelsen samt till ansvarig handläggare för 
planen på Sydnärkes byggförvaltning.  
  
*** Efter kommunfullmäktiges beslut ska en besvärshänvisning skickas ut till de personer som nämns ovan 
för att beredas tillfälle att överklaga kommunfullmäktiges beslut. 
 

Delmoment  4
- Laga kraft. Tre veckor efter kommunfullmäktiges protokoll har justerats har beslutet vunnit laga kraft 
förutsatt att ingen anmälan har inkommit. Detta ska annonseras. 
  
 

Bilaga

Sida 102 av 275



Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Kinell (Sydnärkes byggförvaltning)

Protokollet innehåller paragraferna §103

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§103 - Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl. (KS 16-745)
Ärendebeskrivning
Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder om det nu aktuella 
området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan 2015 som möjliggör 
för bostäder men det finns även en byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, kontor och 
service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 som nu delvis önskas planläggas är inte detaljplanelagt sedan 
tidigare, däremot finns ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av golfbanan” direkt angränsande 
intill golfgatan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl

2.beslutar att förslag till detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. skickas ut på samråd enligt 5 
kap 11 § Plan- och bygglagen

3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

 

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Behovsbedömning - (48155)
 Fastighetsförteckning - (48156)
 Planbeskrivning - (48157)
 Plankarta - (48158)
 Tidplan_detaljplaneprocess - (48159)
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Riktlinjer avseende förnyelse 
av jakträttsavtal

7

KS 15-350
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Tjänsteskrivelse2017-09-057-05-17 1 (2)

Dnr: KS 15-350

Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträttersavtal på 
kommunens mark

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram Riktlinjer för 
upplåtelse av mark för jakt, jakträttsavtal.
Ett förslag till riktlinjer och en förnyad mall för jakträttsavtal finns framtagen enligt KS 
beslut.

I arbetet har andra kommuners styrdokument studerats för att ge möjlighet till 
riktlinjer som följer någon form av ”standard” eller norm. Grunden är även att 
arrendeavgiften ska ligga på en nivå som följer riksnorm.

Bakgrund
Lekebergs kommun har sedan tidigare upplåtit fyra markområden för jakt, dessa är 
Fallhyttan 1:10, Fjugesta-området, Västanås 2:1 (Gryt) och Västanås 2:1 (Kulls och 
Bornås). 

Fyra olika avnämare har innehaft jakträttsarrendena och dessa har upplåtits med 
kontinuitet sedan flera år tillbaka. Kommunen som markägare har en skyldighet att 
sköta om skogen naturen men också djurlivet där viltstammen är en del. Huvudsyftet 
med att upplåta mark för jakt är att säkerställa att god viltvård bedrivs.

Analys
Upplåtelse av områden för jakt har skett genom tradition och utan att formella 
riktlinjer funnits för detta. Kommunen bedömer att det i samtliga områden bedrivits 
god viltvård, helt enligt kommunens intresse och krav.

För att säkerställa god kvalitet och fortsatt god viltvård bör kommunen fastställa 
riktlinjer för upplåtelse av mark för jakt. Framtida jakträttsavtal ska därefter skrivas 
med dessa riktlinjer.

Vid framtagandet av riktlinjer har det övergripande syftet att säkerställa en god 
viltvård varit styrande. Faktorer som jaktkompetens, kontinuitet och geografisk 
kännedom har också varit styrande vid utformningen.

För att få jämförelser att relatera till så har andra kommuners riktlinjer studerats, t ex 
Nybro kommun, Orust kommun och Forshaga kommun. Även andra markägares 
riktlinjer har använts som referens, t ex Sveaskog och Svenska kyrkan.

Ekonomi
Kostnaden för att upplåta mark för jakt skiljer sig en del mellan olika markägare, allt 
från helt kostnadsfritt och uppåt. Vår arrendeavgift föreslås bli 75 kr/hektar och år 
som justeras årligen mot KPI. 75 kr bedöms som skälig nivå i jämförelse med landet i 
övrigt.
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Tjänsteskrivelse2017-09-057-05-17 2 (2)

Dnr: KS 15-350

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 

1. antar riktlinjer för upplåtelse av område för jakt på kommunens mark
2. uppdrar åt kommundirektören att ingå förnyade jakträttsavtal

LEKEBERGS KOMMUN

Martin Willén Mats Turesson
Kommundirektör Teknisk chef
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Policy
Program

Plan
>RiktlinjeFastställd av: Nämnd/Styrelse

Datum: 20XX-XX-XX
Ansvarig för revidering: XXXXXX
Diarienummer: XXXXX Regler

Riktlinjer för upplåtelse av jakt 
på kommunens mark
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Riktlinje 2 (3)

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

Innehållsförteckning

1 Allmänt............................................................................................................3

2 Jakträttsområden.............................................................................................3

3 Tidsutsträckning för jakträttsavtal ...................................................................3

4 Utvärdering av genomförd viltvård och jakt .....................................................3

5 Arrendeavgift...................................................................................................3

6 Jakträttsinnehavare .........................................................................................3
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Riktlinje 3 (3)

1 Allmänt
Kommunen upplåter områdesvis mark för jakt genom fleråriga jakträttsavtal. 
Jakträttsavtal kan tecknas med enskild jägare eller med jaktlag. Syftet med 
jakträttsupplåtelser på kommunens mark är att säkerställa en god viltvård.

Grunden för god viltvård och jakt är kunskap, kompetens, engagemang och 
kontinuitet. Kännedom om geografin, bygden och det faktiska naturlivet är också en 
viktig faktor för att lyckas som jakträttsinnehavare.

2 Jakträttsområden
Områden för jakträtt ska som grund följa ordinarie fastighetsgränser eller andra 
naturliga gränser som tidigare gällt. Kontinuitet i områdesindelning ska eftersträvas.

Jakträttsområdets omfattning beslutas av kommundirektören 
(Kommunstyrelseförvaltningen)

3 Tidsutsträckning för jakträttsavtal
Jakträttsavatal löper normalt för en period om ett år från den 1 juli till 30 juni om 
inget annat har avtalats. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år i taget 
förutsatt att båda parter är överens därom. 

Kontinuitet av jakträttsinnehavare ska eftersträvas. Vid byte av jakträttsinnehavare 
bör jakträttsinnehavare på angränsande områden ges företräde om de anmäler 
intresse.

Anm. För att automatisk förlängning ska ske krävs att kommunen godkänt från 
jaktlaget inkommen utvärdering, se nedan.

4 Utvärdering av genomförd viltvård och jakt
Varje jakträttsinnehavare ska årligen senast 1 mars inkommit med jakträttsrapport 
för det gångna jaktåret till Lekebergs kommun.

I utvärderingen ska framgå vad och i vilket antal som skjutits, vilka andra viltvårdande 
åtgärder som vidtagits samt rapport om bedömda förändringar i viltstammen. 

5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften är 75 kr exkl moms per hektar och år. Avgiften ska årligen ändras 
enligt konsumentprisindex (KPI). Arrendeavgiften betalas årsvis i förskott mot 
faktura.

6 Jakträttsinnehavare
Ska vara godkänd jägare med erforderlig certifiering samt vara mantalsskriven 
kommuninnevånare alternativt äga bostadsfastighet i kommunen.
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Protokoll 2015-05-12

Kommunstyrelsen

Tid
Starttid  13:00  Sluttid:15:30
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande
Jonas Hansen (KD)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C), ersättare
Diana Olsén (C), ersättare
John Hägglöf (M), ersättare

Pelle Widlund (M)

Övriga
Magnus Stensson, Utredningssekreterare
Ewa Lindberg, Kommundirektör
Mats Turesson, T.f teknisk chef

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Jette Bergström

Nämndsekreterare
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-05-12

Datum för anslags uppsättande 2015-05-18 Datum för anslags nedtagande 2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Magnus Stensson
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Protokoll 2015-05-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§ 94 - Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark (KS 15-350)

Ärendebeskrivning 
Kommunen upplåter fyra naturområden (del av Västanås 2:1, Fallhyttan 1:10, Fjugesta 1:2>1 
och del av 904 Västanås 2:1) som jakträtter. Nuvarande avtal gäller t o m 2017-06-30 med 
automatisk uppsägning. Idag saknas riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på 
kommunens mark.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande av 
jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommundirektören att ta fram riktlinjer för förnyande 
av jakträtter på kommunens mark att gälla från och med 2017-07-01.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträtter
 §64 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §104

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§104 - Riktlinjer för jakträttersavtal på kommunens mark (KS 15-
350)
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram Riktlinjer för upplåtelse av 
mark för jakt, jakträttsavtal.
Ett förslag till riktlinjer och en förnyad mall för jakträttsavtal finns framtagen enligt KS beslut.

I arbetet har andra kommuners styrdokument studerats för att ge möjlighet till riktlinjer som följer 
någon form av ”standard” eller norm. Grunden är även att arrendeavgiften ska ligga på en nivå som 
följer riksnorm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar riktlinjer för upplåtelse av område för jakt på kommunens mark
2. uppdrar åt kommundirektören att ingå förnyade jakträttsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark - (45663)
 §64 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark - (KS 15-350-1)
 §94 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark - (KS 15-350-2)
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Löneöversyn 2017

8

KS 16-696
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 16-696

   

Rapport – Slutförd löneöversyn 2017

Ärendebeskrivning
Rapport om slutförd löneöversyn 2017 med procentuellt utfall per organisation, 
prioriterade grupper samt per kön.

1 Bakgrund
Löneöversyn 2017 har genomförts efter överläggningar och förhandlingar med 
kollektivavtalsslutande organisationer.

2 Analys
Utfallet i löneöversyn överstiger marginellt det budgeterade utrymmet med 0,02 
procentenheter. Utfallet för kvinnor är något högre än för män.

3 Slutsats
Kostande för utfall i löneöversyn 2017 beräknas hanteras inom kommunens 
budgeterade medel.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Rapport – Slutförd löneöversyn 2017

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Löneöversyn 2017
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Kön Antal Utfall %

Kvinnor 473 2,53
Män 71 2,46 
Totalt 544 2,52
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Organisation Utrymme enl avtal Antal Utfall %

Civilekonomerna Ej fastställt 2 2,2

DIK Ej fastställt 5 3,5

FSA Ej fastställt 5 2,4

Jusek Ej fastställt 3 3,1

Kommunal Summan av 530 kr/medlem 220 2,7
samt extra utrymme med 
summan av 180 kr/usk
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Organisation Utrymme enl avtal Antal Utfall %

Ledarna Ej fastställt 9 4,3

LR Ej fastställt 16 2,1

Lärarförbundet Ej fastställt 123 2,5 

Oorg Ej fastställt 92 2,2

Sveriges Ingenjörer Ej fastställt 1 0

Skolledarförbundet Ej Fastställt 1 3,3
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Organisation Utrymme enl avtal Antal Utfall %

SRAT Ej fastställt 1 3,2

SSR Ej fastställt 18 2,9

Vision Ej fastställt 35 2,2 

Vårdförbundet Ej fastställt 13 2,4
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Beaktade grupper 
Yrkesgrupp Antal Utfall %

Chefer 30 2,8
Arbetsterapeuter (lönespridning) 5 2,4 
Bibliotekarier (lönespridning) 3 3,6
Kuratorer 3 2,8
Lärare praktiska/estetiska ämnen 3 1,5
Socialsekreterare 9 2,5
Sjuksköterskor 13 2,2
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära 

Prioriterad grupp i centralt avtal
Yrkesgrupp Antal Utfall %

Undersköterskor 160 2,7
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §106

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§106 - Löneöversyn 2017 (KS 16-696)
Ärendebeskrivning
Rapport om slutförd löneöversyn 2017 med procentuellt utfall per organisation, prioriterade grupper 
samt per kön.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Rapport – Slutförd löneöversyn 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Redovisning löneöversyn 2017 - (47211)
 Jämförelse Riket Länet Sydnärke 170221 - (42283)
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Utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i 

samband med mottagningar 
från Migrationsverket

9

KS 17-563
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 17-563

   

Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband 
med mottagning av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra 
arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med 
utbetalningar från Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och 
ekonomiska transaktioner med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

1 Analys
Genom att belysa vilka brister som finns kring detta vill kommunen ha en plattform, 
dels för ett fortsatt utvecklingsarbete samt dels också för att ta ställning till 
eventuella rättsliga åtgärder.

2 Slutsats
Kostnader för uppdraget är arvode med 145 tkr samt kostnader för 
resor/omkostnader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 
tkr med medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§107 - Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband 
med mottagningar från Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska transaktioner 
med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med 
medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (48237)
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Prognosrapport 2 för 
kommunstyrelsen 2017

10

KS 17-564
   

Sida 136 av 275



Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 17-564

   

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut (prognosrapport 2) 
2017 för Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 2 som innehåller en 
beskrivning över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och  ekonomiskt prognos 
för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 5 delvis vilket ger en 
måluppfyllelse på 28,5 %. 
Av de 25 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 9 delvis och två inte alls vilket ger 
en indikatoruppfyllelse på 56 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 585 tkr för 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2, 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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1 Inledning
Den positiva utvecklingen av invånarantalet i kommunen är fortsatt rekordhög. En 
rimlig prognos för helåret pekar på att ökningen av antalet invånare i Lekeberg 2017 
kommer bli den högsta någonsin. Tillväxten är i grunden positiv för kommunen som 
tack vare denna har möjlighet att bibehålla en god och, relativt sett, bred kommunal 
service till invånare. Tillväxten sätter också fingret på att vår kommun, av allt fler, 
uppfattas som en bra kommun att bo, leva och verka i. Samtidigt ställer den snabba 
tillväxten krav på utökade boendemöjligheter, ökat underhåll av våra gemensamma 
resurser, ökad och utvecklad infrastruktur samt utökad kapacitet i den kommunala 
verksamheten. Detta är på många sätt utmanande. 

I syfte att skapa utrymme för nödvändiga investeringar kommande år möter vi större 
delen av dessa ökande behov under 2017 utan mer resurser till förvaltningarnas 
verksamheter. Kommunstyrelseförvaltningen utgör både stödet till 
kommunledningen och förvaltningsledningarna för en effektiv styrning av kommunen 
och stödet till de kommunala driftverksamheterna i samtliga kommunens 
förvaltningar. I kommunstyrelseförvaltningen syns de ökade behoven och 
förväntningarna i dessa verksamheter genom att trycket ökar på servicefunktioner 
som växel, hemsida och handläggning av ärenden med mycket medborgarkontakter, 
teknisk service och skötsel med mera. Men de ökade behoven märks också genom 
att många av de frågor som kommunstyrelsen, nämnderna och ansvariga chefer 
hanterar successivt ökar i komplexitet. Därmed ökar också behovet av 
specialistfunktioner inom till exempel ekonomi, personal, säkerhet och 
kommunikation. Några områden där Kommunstyrelseförvaltningen idag saknar 
tillräcklig kompetens för att möta dessa behov är inom upphandling, lokalplanering 
och juridik. Utifrån bedömningen om att den pågående positiva tillväxten i 
kommunen kommer fortgå har nu ett arbete påbörjats med att undersöka 
möjligheterna att förstärka inom dessa områden.

Prognosen för kommunstyrelsen pekar på ett balanserat resultat för 2017 vad gäller 
drift. För investeringar ser det ut som att flera investeringar går under budgeten 
under 2017. Detta kan förklaras med att investeringar antingen inte påbörjats eller 
inte hunnit så långt som den tidigare planen var. När det gäller investeringar som 
kommuner gör i yttre miljö (gator, parker, ledningar mm) så är det mycket svårt att i 
förväg planera exakt rätt tidpunkt för arbetet. Detta styrs i praktiken av faktorer som 
kommunen inte själv har rådighet över (tillstånd, marknadens vilja och kapacitet, 
andra fastighetsägares inställning till åtgärderna osv). En avvikelse som innebär att 
kommunen inte ännu använt ett budgeterat investeringsutrymme sa därför ses som 
ett normalt utfall.

Martin Willén
Kommundirektör
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2 MER-styrning

2.1 Politiskt fattade beslut
Fattade politiska beslut

Beslut Status Kommentar

Uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att 
utreda förutsättningarna för en upprustning av 
gamla Svartåbanan (KS 14-407)

Ej påbörjad

Uppdrag till kommundirektören att utreda 
Sannabadet och det kringliggande områdets 
framtida förutsättningar

Ej påbörjat Uppdragetssyfte och inriktning kommer 
förtydligas i dialog mellanförvaltning och 
politik. Detta som en del av den genomgång 
av befintliga uppdrag som ny 
kommundirektör genomför.

Uppdrag till kommundirektören att ta fram 
riktlinjer för förnyande av jakträtter på 
kommunens mark, gällande från och med 2017-
07-01 (KS 15-350)

Pågår Förslag är underframtagande av teknik och 
serviceavdelningen

Projekt Lekebergsskolorna (KS 15-780) Pågår

Uppdrag till kommundirektör att verka för att 
klimatanpassningsplan tas fram i samverkan med 
andra kommuner i Sydnärke (KS 14-509)

Ej påbörjat Uppdragetssyfte och inriktning kommer 
förtydligas i dialog mellanförvaltning och 
politik. Detta som en del av den genomgång 
av befintliga uppdrag som ny 
kommundirektör genomför.

Uppdrag till kommundirektören att efter 
omorganiseringen av socialtjänsten genomföra 
en utvärdering av samordningen utifrån bl.a. 
barnperspektivet (KS 15-6)

Ej påbörjat Planeras till hösten 2017

Uppdrag till kommundirektören att fortsätta 
förbereda för upphandling av e-arkiv 2017 och 
med utgångspunkt från förstudien ta fram 
förslag till investeringskostnad och driftskostnad 
av e-arkiv samt finansiering av projektledning 
underupphandlingsperioden. Inför 
upphandlingen ska förslag tas fram på hur 
samarbetet ska organiseras i framtiden (KS 14-
199)

Pågår Återrapport på KS i september

Uppdrag till kommundirektören att upprätta ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen alternativt 
en fördjupad översiktsplan för en möjlig framtida 
järnvägssträckning som bygger på det 
sträckningsförslag och den utredning (Fase 2B) 
som genomförts (KS 15-461)

Pågår Målsättning är att det ska vara klart 2018

Uppdrag till förvaltningen att i 
verksamhetsberättelse 2017 ha en tydligare 
koppling mellan mål och medel (KS 17-48)

Pågår Arbete pågår med att uteckla målstyrningen 
och återrapporterna

Sida 141 av 275



5

Beslut Status Kommentar

Uppdrag till kommundirektören att förvärva del 
av Fjugesta 3:51 (Käppen) (KS 17-51)

Pågår

Uppdrag till kommundirektören att ta fram ett 
förslag till avtal med Region Örebro län om att 
ingå i Den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice (KS 17-61)

Pågår

Uppdrag åt kommundirektören att beställa 
ändring av gällande detaljplan för Fjugesta 3:230 
och intilliggande fastigheter syftande till att 
nuvarande tomtindelning upphör (KS 17-290)

Pågår

Uppdrar till kommundirektören att utforma 
regler för personalbil och teckna avtal med 
Miljöbilscentralen (KS 17-192)

Avtal tecknat -
 uppdrag 
genomfört
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2.2 Mål
Kommunens styrmodell, MER-styrning, bygger på att kommunfullmäktige sätter 
övergripande mål som sedan nämnder och styrelse bryter ner i nämndmål.

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.

2.2.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett ansvarfullt 
och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de tre 
hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Andelen 
med 
tillgång till 
bredband 
via fiber

Startbesked har i juni 
getts till Lekeberg1-
projektet som 
tidigare beviljats 9,6 
miljoner från 
Länsstyrelsen, vilket 
innebär att sju av 
Lekebergs områden 
(närmare 400 
hushåll) kommer att 
få tillgång till fiber 
under 2017-2019.

55% 55% 55%

Lekebergs 
kommun gör det 
enkelt för sina 
medborgare att 
bo i Lekeberg

Hela 
Lekeberg har 
en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur

Företagen
s 
upplevelse 
av Tele- 
och IT-nät

Siffran för 2015 var 
3,14 så en positiv 
trend finns. I takt 
med att 
utbyggnationen av 
fiber sker i sju 
områden i Lekeberg 
med start sommaren 
2017 kommer 
upplevelsen av Tele- 
och IT sannolikt att 
öka. 
Utbyggnationstakten 
ökar från 8% per år 
till närmare 22 % per 
år, vilket ger resultat.

3,51 (av 
5)

3,51 (av 
5) 3,7 (av 5)
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Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

I Lekebergs 
kommun 
finns goda 
förutsättnin
gar att 
pendla till 
och från 
arbete/studi
er

Införa 
MER-koll

Arbetet med MER-
koll har löpt på bra 
medan den del som 
gäller skolskjutsar har 
haft stora brister i 
kommunikationen, 
främst från 
Länstrafikens sida.

Nej Ja Ja

Andel av 
medborga
rna som 
tar 
kontakt 
med 
kommune
n via 
telefon får 
ett direkt 
svar på en 
enkel 
fråga

En översyn av 
Information Lekeberg 
har påbörjats för att 
se över hur bland 
annat servicegraden 
ska kunna förbättras.

50% 50% 90%

Andel av 
medborga
rna som 
skickar in 
en enkel 
fråga via 
e-post får 
svar inom 
två 
arbetsdag
ar

En översyn av 
Information Lekeberg 
har påbörjats för att 
se över hur bland 
annat servicegraden 
ska kunna förbättras. 70% 70% 90%

Nöjd-
Region-
Index

En analys av 
resultatet av 
medborgarundersökn
ingen har genomförts 
av avdelningen och 
aktiviteter har tagit 
fram kring framförallt 
de tekniska delarna

66% 66% 70%

Lekebergs 
kommun växer 
och utvecklas på 
ett hållbart sätt

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

Andelen 
skickade 
E-fakturor

14% 20% 25%
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Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

administrati
on

Mottagna 
E-fakturor 50% 48% 45%

Andelen 
ekologiska 
livsmedel

Just nu pågår byte av 
leverantör vilken gör 
det svårt att göra en 
bedömning men en 
ökning mot nuläget 
på 31 % bör kunna 
uppnås.

31% 33% 35%

Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen 
matsvinn

Måltidsenheten har 
fokuserat extra på att 
minska matsvinnet. 
Det har gett resultat i 
nuvärdet och 
enheten har redan 
nu klarat målet och 
ligger på 10.72 % 
matsvinn.

11% 12% 12%

Fysisk 
tillgängligh
et

Myndigheten för 
delaktighet kommer 
från och med hösten 
2017 göra om 
undersökningen och 
nu rikta en enkät till 
kommunernas 
ledning. Syftet är att 
följa hur väl 
funktionshinders 
frågorna är 
integrerade i 
kommunernas 
styrning och ledning. 
Nuvarande mått går 
därför inte att mäta 
2017.

0% 0% 63%

Lekebergs 
kommun är 
en tillgänglig 
kommun

E-tjänster Inväntar besked från 
SYD-IT för att kunna 
gå vidare med E-
tjänstearbetet

0 0 3
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Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Informatio
n på 
kommune
ns 
hemsida

Kommunen har 
tappat något jämfört 
med tidigare år och 
framförallt är det 
delarna kring 
information till 
personer med 
funktionsvariationer, 
gymnasieinformation 
och 
företagsinformation 
som ligger lågt.

66% 66% 83%

Värde 
medarbet
arundersö
kningen 
(medel)

Samtliga 
förvaltningar har till 
uppdrag att arbeta 
med det egna 
resultatet och 
prioritera 
utvecklingsområden. 
Insatser följs löpande 
upp genom 
arbetsplatsträffar. 
Frågor som rör den 
egna arbetsplatsen är 
prioriterade.

4 4 4

Sjukfrånva
ro

Fortsatt hög 
sjukfrånvaron under 
första halvåret 2017. 
Uppföljning pågår på 
individnivå.

8,12% 7,5% 7%

Invånarant
al

En ökning med 156 
invånare i år (jmf 31 
dec 2016). En viss 
dipp brukar ske på 
hösten så prognosen 
för helår kanske är 
något försiktig.

7 772 7 750 fler än 
7 662

Nämndern
a och 
styrelsen 
håller sin 
budgetra
m

Främsta orsakerna till 
överskottet är lägre 
kapitalkostnader 
gällande infrastruktur 
och VA.

585 tkr 585 tkr 0 tkr
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Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverka
n

Andelen 
miljöbilar

10 fordon men av 
säkerhetsmässiga 
och ekonomiska skäl 
(sett till reparationer) 
valde Lekeberg i 
efterhand 
automatlåda på 
dessa, vilket ledde till 
att de 10 bilarna 
ramlade över 
utsläppsgränsen 
precis för att inte 
klara kraven

35% 35% 60%

Lekebergs 
kommun minskar 
sin 
klimatpåverkan

Miljödiplo
mering av 
Lekebergs 
kommun

Projektet löper på 
och utbildningar är 
planerade under 
hösten för KUB och 
SON:s personal.

Nej Ja Ja

2.2.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 
entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 
verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Lekebergs 
kommun erbjuder 
goda 
förutsättningar 
för företagande, 
socialt 
företagande och 
företagsetablerin
gar.

I Lekebergs 
kommun 
finns ett bra 
näringslivskli
mat och 
goda 
förutsättnin
gar för 
arbete

Antalet 
företag 
med mer 
än en 
anställd

Lekebergs kommun 
har under de senaste 
åren klättrat i såväl 
ranking som nöjd 
kund-index-
mätningar vilket 
tyder på ett upplevt 
gott företagsklimat. 
Det målmedvetna 
arbetet med att 
fokusera på 
näringslivsfrågor och 
ett upplevt gott 
företagsklimat bidrar 
till att enskilda firmor 
också ändrar 
företagsform till 
aktiebolag.

262 262 fler än 250
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Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Antalet 
aktiebolag 
med 
verksamhe
t i 
kommune
n

Lekebergs kommun 
har under de senaste 
åren klättrat i såväl 
ranking (39 av 290) 
som nöjd kund-
index-mätningar (5 
av 139) vilket tyder 
på ett upplevt gott 
företagsklimat.

256 256 fler än 239

Antalet 
företag 
totalt i 
Lekebergs 
kommun

Att komma femma 
på NKI-rankningen i 
Sverige bland 
deltagande 
kommuner är ett 
anmärkningsvärt bra 
resultat.

983 983 fler än 974

Arbetslösh
et

Arbetslösheten har 
sjunkit något i 
Lekeberg. 
Konjunkturen är god 
och efterfrågan på 
arbetskraft är hög. 
För nyanlända, 
personer som saknar 
gymnasiekompetens 
samt har något slags 
funktionshinder är 
arbetsmarknaden 
fortsatt tuff. För 
nyanlända ligger 
arbetslösheten på 
21,8 % och beräknas 
stiga

3,8% 4% 4,2%

Ungdomsa
rbetslöshe
t

Ungdomsarbetslöshe
ten har stigit sedan i 
våras totalt sett för 
gruppen. Troligen har 
det ett samband med 
att denna mätning på 
7 % utgår från junis 
siffror då ungdomar 
som avslutat 
gymnasiet skriver in 
sig.

7% 9% 9,4%

Sida 148 av 275



12

Kommunfullmäkt
iges mål

Nämndmål Indikator Trend Kommentar Nuvärde Prognos Målvärde

Företagen
s 
bedömnin
g av 
kommune
ns service

Lekeberg klättrar upp 
i täten i länet i den 
nationella 
servicemätningen 
Företagsklimat 2016. 
Med ett nöjd 
kundindex på 81 (av 
100) toppar Lekeberg 
rankingen i länet och 
placerar sig som 
femma totalt bland 
de 139 kommuner i 
Sverige som ingått i 
mätningen.

81 81 72
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3 Verksamhetsberättelse
3.1 Administrativa avdelningen
Avdelningen har under första halvåret haft ett flertal sjukskrivningar på grund av 
stressymptom varav en långtidssjukskrivningen påverkat avdelningens 
sjukskrivningssiffror kraftigt som för första halvåret ligger på 8,86 %, jämfört med 
förra prognosen då siffran var ca 4 %. Avdelningen hoppas kunna sänka siffrorna 
under hösten. Förutom en långtidssjukskrivning har all frånvaro varit korttidsfrånvaro 
(mindre än 14 dagar i följd).

3.1.1 Kommunikation

Ett långsiktigt arbete med att förbättra innehållet på kommunens hemsida har dragit 
igång. 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 
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 de kan få svar och hjälp med sina frågor och 
kunna skapa sig en bild av kommunens verksamheter.

Två större områden har pekats ut för att få kommunikationsstöd under första 
halvåret. 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”.
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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.

3.1.2 Växel och reception (Information Lekeberg)

Mellan 2017-01-01 och 2017-07-31 har Information Lekeberg mottagit ca 11 500 
telefonsamtal och 1 245 mejl. Statistiken visar en minskning av antalet interna samtal 
till växeln från nästa 8 000 till nästan 2 000. Något som 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.

Under första halvan av 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 facebooksida har också flyttats till IL. En 
översyn av funktionen är delvis påbörjad med syfte att öka servicen till besökare och 
medborgare och den planeras klar i början av 2018.

3.1.3 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 2017-07-31 har 5 116 handlingar registrerats 
och hanterats och 1 656 nya ärenden har skapats vilket är en ökning med ca 600 
ärenden jämfört med samma period förra året.

3.1.4 Arkiv och dokumenthantering

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 finns en mycket att ta tag i under hösten.

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 
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behovet. Det pågår nu ett arbete med att ta fram information, råd och stöd till 
nämnder och bolag som kommer finnas på hemsidan senare under hösten.

Det fortsatta arbetet med att införa e-Arkiv i Lekebergs Kommun har legat vilande 
men planeras startas upp igen under hösten. 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.

Det pågår parallellt ett arbete med att utöka samarbetet kring arkiv- och 
dokumenthantering i Sydnärke, i första hand tillsammans med Askersunds kommun 
och Kommunalförbundet. Ett förslag har tagits fram om att bilda en gemensam enhet 
med placering i Lekebergs kommun med start från 2018.

3.1.5 Kris 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 
arbetet inom förvaltningar. Till exempel jobbar förvaltningarna med handlingsplanen 
för skydd mot olyckor. I våras har regeringen beslutat utöka arbete inom civilt försvar 
och kommunen har fått extra pengar att använda till detta.

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 Avarna 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.

3.2 Eknomiavdelningen
Ekonomiavdelningens arbete har under perioden kunnat genomföras enligt plan. 
Ekonomiavdelningen har dessutom tagit fram de ekonomiska 
budgetförutsättningarna för 2018 och budgetarbetet fortsätter både inför 
kommande året och planåren 2019-2020. Preliminära ramar för kommande budgetår 
blev fastställda av Kommunstyrelsen i juni.

Under perioden har avdelningen fortsatt arbetet med att införa en 
finansieringsmodell för Syd-IT och den resursfördelningsmodell som ska upprättas 
inom Socialnämnden.

Nya projekt som påbörjats och under första halvåret är implementation av sk 
förladdade kort. Dessa kommer till en början att användas inom 
integrationsverksamheten, men i en förlängning även inom kommunens 
verksamheter för att komma ett steg närmare att minimera kontanthanteringen i 
Lekebergs kommun.

Avdelningen har också infört sk sambandskontroller. Detta innebär att när 
leverantörsfakturor konteras, så kontrollerar ekonomisystemet att rätt verksamhet 
konteras med rätt ansvar. Detta sparar mycket manuellt arbete med att rätta 
felkonteringar.
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Målarbetet har fortsatt inom avdelningen, via arbetsplatsträffar och 
verksamhetsplanering är medarbetarna både mer insatta, men framförallt mer 
delaktiga. Avdelningen har under perioden haft relativt hög svarsfrekvens för 
inkomna samtal, i genomsnitt 83 % jan-juli. Andelen skickade e-fakturor till 
barnomsorgskunder är hittills 14%, men prognosen är att uppnå 20 % innan årets 
slut. Tyvärr är inte detta i linje med det uppsatta målet om 25 % före 2017 års 
utgång, men det beror på att projektet inte blev fullständigt infört förrän i december 
2016. Andelen mottagna elektroniska leverantörsfakturor fortsätter att öka, under 
perioden jan-juli 50 %. Helårsprognosen är ett utfall på 48%, då fakturaflödet inte är 
linjärt. Målvärdet är 45 % för 2017, så förhoppningen är att detta nås med råge.

3.3 Teknik och serviceavdelningen
Avdelningen har till huvuddel kunnat genomföra den verksamhet som var planerad 
för första halvåret 2017.

Tekniska staben arbetar med ett flertal stora infrastrukturprojekt bland annat ny 
förbindelse mellan v 566 och v 204 samt pendlarparkeringer, dessa går i huvudsak 
enligt plan. Personellt består staben nu av två tjänstepersoner som jobbar med de 
tekniska frågorna (stadsplanering, gata och VA). Kommunens nya va-/gatuansvariga 
är en resurs som kommer att bidra till högre kvalitet och kompetens inom 
avdelningen, främst inom VA-området.

Lokalvårdsenhetens arbete har fungerat bra och de planerade extra insatserna under 
sommaren med golvvård, storstädning och flyttstäd i samband med flytt av LLS till 
nya lokaler har gått bra.

Serviceenheten har också i huvudsak kunna lösa sina uppgifter enligt plan. Den 
största utmaningen är att tidigare anlagda objekt inte kan skötas då resurser för drift 
och skötsel inte står i proportion till mängden behov. En ytterligare utmaning är att 
kunna hålla en jämt skötselnivå på alla områden. Det har historiskt gjorts momentana 
insatser, t ex röjning av sly, ogräs och skog, som bekostats av tillfälliga statliga 
resurstilldelningar, t ex "plusjobb". I kommunmedborgarnas ögon ser man dock att 
kommunen aldrig sköter de allmänna/kommunägda ytorna tillräckligt bra då det inte 
går att hålla skötselnivån över åren.

I syfte att öka effektiviteten i innevarande organisation har en utredning inletts för 
att finna lösningar i syfte att optimera arbetsledning, arbetssätt och 
kompetensnyttjande.

Måltidsenheten har fokuserat hårt på att minska matsvinnet och där lyckats 
överträffa målet under första halvåret.
Enheten fick ny chef under första kvartalet men redan i juni har ytterligare ett 
tillfälligt chefsbyte skett då ordinarie enhetschef är föräldraledig. Ledningen har 
fungerat mycket bra men viss dubblering har varit nödvändig för att säkerställa 
kompetens och verksamhetens kvalitet.

VA-verksamheten är en stor del av den tekniska stabens arbete. Under året har 
underhåll av vattenledningsnätet genomförts i Fjugesta tätort med ett mycket lyckat 
resultat. Stora svinn/läckor har lokaliserats och åtgärdats, detta har lett till en kraftigt 
minskad vattenförbrukning.
De stora projekt som pågår inom VA-området (Örebrovattenlednigen, Kvistbro-
Gropen och Vretavägens verksamhetsområden) har medfört stora utmaningar för 
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avdelningen och kommunen. Främst genom ökade kostnader, förseningar, 
"markägarproblem" och brister i utförda entreprenader samt bristfälliga 
grundunderlag från beslutsåren.

En ytterligare stor brist är det undermåliga GIS- och databasstöd som finns 
tillgängligt. Det är avgörande för tillräcklig kvalitet i framtiden att erforderligt stöd 
köps in, dels i det under Sydnärkes byggförvaltning befintliga systemet men även 
inom avdelningen och kommunen.

Avdelningen utreder möjlighet till ytterligare utbyggnad av VA-nätet, det med 
anledning av antalet icke godkända enskilda avlopp, fastighetsägares önskemål samt 
för att ta ett framåtblickande helhetsgrepp inför kommunens fortsatta tillväxt.

3.4 Näringsliv- och utvecklingsenheten
Infrastruktursatsningar i form av fiber- och bredbandsutbyggnation för ca 50 miljoner 
kronor (statliga och EU-medel primärt) planeras äga rum i Lekebergs kommun de 
närmaste två-tre åren. Startbesked har i juni getts till Lekeberg 1-projektet som 
tidigare beviljats 9,6 miljoner från Länsstyrelsen, vilket innebär att sju av Lekebergs 
områden (närmare 400 hushåll) kommer att få tillgång till fiber under 2017-2018. 
Byggstartsbesked väntas komma efter sommaren. Två tilläggsområden kommer att i 
tillägg till detta få tillgång till fiber genom 1:1-medel och två ytterligare genom Klivet 
15-medel. Dessa elva områden utgör totalt en tredjedel av Lekebergs kommuns 
invånare, ca 30 % av landsbygdens hushåll och företag. Eftersom byggnationen sker 
2017-2019 kommer inrapporteringen till PTS att ske löpande och retroaktivt. 
Resultaten av utbyggnationen kommer således att visa sig tidigast efter 
byggnationens avslut.

Under andra kvartalet av 2017 har möten genomförts med aktörer som Lekebergs 
kommun sedan 2012 har avsiktsförklaring med, nämligen Telia och Skanova som 
nätägare. Telia har sedan skickat ut intresseanmälningar och erbjudanden till 
ytterligare 860 hushåll under V31. Intresset styr sedan om byggnation på kommersiell 
basis aktualiseras.

Infrastruktursatsningar för ca 50 miljoner kronor ställer krav på att kommunen satsar 
resurser för att möta behovet av samordning i alla utbyggnadsprojekt, det vill säga 
mellan Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län, byalag, marknadsaktörer samt 
förstås medborgarna och deras behov av information och kommunikation. Under 
2017 har en bredbandsresurs på 50 % tillkommit KS/Näringsliv och behovet kvarstår 
fram till 2020, i ett första steg. Samverkansmöten sker i Lekeberg 1 och tidplan 
kommer att presenteras i augusti i samband med byggstartsbesked. I Lekeberg 2 
kommer möten att hållas och roller och ansvar förtydligas då detta projekt initialt 
sker på kommersiell grund.

Bostadsplaneringsprogram (BPP)

Bostadsplaneringsprogrammet har färdigställts och antagits i KF i juni månad. 
Dokumentet utgör ett strategiskt underlag att utgå från i arbetet kring 
bostadsplaneringen i Lekeberg. Programmet möjliggör ansökan om byggbonus för 
kommunen. Denna ansökan kommer att göras innan deadline i höst.

Mötesarenor och aktiviteter: Företagssafari, frukostmöten och 
upphandlingsseminarium 
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Ett ständigt pågående utvecklingsarbete pågår för att vässa befintliga mötesarenor 
mellan näringsliv och kommun. Nätverket i Lekeberg ser över form och innehåll 
utifrån företagens behov och har skräddarsytt teman som kompetensförsörjning, 
retorik och kommunikation, intelligent marknadsföring (sociala medier) mm. Ett 
upphandlingsseminarium har också genomfört utifrån att det är ett 
utvecklingsområde för Lekebergs kommun. Seminariet syftar till ökad dialog mellan 
kommun och näringsliv i dessa frågor men också mellan kommunens företag. Ett mål 
är att exponera kommande upphandlingar på webben, ett arbete som påbörjats.

Nöjd kund index - Kommunservice – ett av BRO:s fokusområden 

NKI-resultatet för 2016 visar på rekordbra resultat för Lekeberg, nämligen 81 (av 100) 
en resa från 71 till 81 är anmärkningsvärt resultat. Detta gör att Lekeberg blir femma 
av 139 kommuner som deltar i studien som genomförs av SKL och SBA. Detta handlar 
om myndighetsutövningen gentemot företagen, inom sex olika myndighetsområden 
(Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och 
Serveringstillstånd) och med sex olika serviceområden: Information, Tillgänglighet, 
Bemötande, Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. Lekebergs kommun har höjt 
sig på samtliga områden och främst vad gäller Information och Kompetens, men 
också Bemötande och Rättssäkerhet. Utmaningen ligger i att fortsätta nå ökad 
förståelse och stärka medvetenheten kring hur vi alla i vår vardag bidrar till gott 
företagsklimat genom god dialog kommun och näringsliv. Detta arbete kommer 
sannolikt att ha påverkan på rankningen som släpps i september.

Nyföretagande 

Ett Starta Eget-Café med låga trösklar har genomförts i syfte att få människor med 
idéer att våga komma, diskutera och realisera sina idéer till företagande. Här 
samverkar kommunen med Nyföretagarcentrum, Lekebergs ekonomi och Lekebergs 
sparbank. Det nya konceptet verkar framgångsrikt och nästa steg är att fånga upp 
dem för information och rådgivning. En aktivitet i Örebro har också genomförts i 
samma syfte där Lekebergsföretagare också deltog.

Turism och destinationsutvecklingsarbete

Nya avtal har tecknats med de nio InfoPointsen i kommunen. Två nya InfoPoints har 
tillkommit genom OKQ8 och Lekebergs kommun, vilket ger Lekeberg totalt 11 
InfoPoints istället för en turistbyrå. Dessa IP:n har under sommaren fått regelbundna 
(med tre veckors intervall) personliga leveranser med information och material. Ett 
arbete som syftar till att skapa en gemensam bild av Lekeberg som attraktiv 
destination. De nya infartskartorna har levererats och satts upp vid tre av 
kommunens infarter och ytterligare tre har tagits fram men väntar på placeringar i 
takt med att pendlarparkeringar byggs. Nya förvaringslådor har också satts upp på 
samma infartstavlor på de tre platserna. En rivkarta som komplement till 
besökskartan har tagits fram för turister och besökare och levererats till alla 
InfoPoints. En ansökan kan komma att bli aktuell för att möjliggöra en satsning på 
området.

Sannabadets arrendator har efter nio år sagt upp avtalet med Lekebergs kommun 
och arbetet med att hitta en ny lösning har påbörjats.

Tillväxt och vård av befintliga företag 

Företagen går bra och växer vilket har lett till fler förfrågningar av mark och lokaler, 
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flera markköp har ägt rum och denna positiva efterfrågan av mark ett behov renderar 
ett behov av mer industrimark då kommunen i det närmaste inte har någon mark 
kvar till försäljning.

3.5 Personalavdelningen
Målsättning att index för arbetsledning i kommunens medarbetarenkät skulle uppgå 
till 4,00 nåddes inte vid den senaste medarbetarundersökningen som genomfördes 
2015. Dock höjdes värdet marginellt från 3,85 till 3,86. Ny medarbetarundersökning 
kommer att genomföras under hösten 2017.

Chefsutbildningarna genomföras årligen, där 2017-års utbildningsprogram har 
påbörjats. Kommunens chefsträffar genomförs i syfte att kommunledningsgruppen 
ska kunna föra en dialog med kommunens chefer.

Målsättningen att sänka sjukfrånvaron har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron har fortsatt 
att öka under 2017. Kommunen deltar i ett forskningsprojekt som leds av 
Linnéuniversitetet i samarbete med SKL. Syftet med projektet är att finna metoder 
för att förbygga stressrelaterad ohälsa. Personalavdelningen ger förvaltningarna 
statistikunderlag och är behjälplig med att djupare analyser statistiken.

Löneöversyn 2017 har genomförts med samtliga arbetstagarorganisationer mot 
bakgrund av genomförda individuella lönesamtal. Kommunens lönekriterier är 
kopplade till policy för medarbetarskap och ledarskap samt till mall för 
utvecklingssamtal.

En introduktionsutbildning för nyanställda chefer är påbörjad och omfattar totalt 15 
utbildningstillfällen under året. Introduktionsutbildningen genomföras årligen.

Under 2017 har en ökad sjukfrånvaro konstaterats. Personalavdelningen har till 
uppgift att ge förvaltningarna stöd i kartläggningsarbetet med statistik samt med 
kunskaps- och metodstöd. Under 2017 deltar kommunen i ett utvecklingsprojekt i 
samverkan med Linnéuniversitetet och SKL. Projektet syftar till att förebygga stress 
och utmattning och att sjukfrånvaron därmed minskar.

I syfte att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare har kommunstyrelsen 
beslutat om att höja friskvårdsbidraget från 1.000 kr till 2.000 kr. Vidare har 
kommunstyrelsen beslutat om pensionspolicy samt beslutat att införa personalbil i 
form av miljöbil.

Personalavdelningen har genomfört en kartläggning av arbetsmiljön inom Sydnärkes 
IT-förvaltning, som avrapporterats till medarbetarna samt förvaltningsledning. I 
övrigt deltar personalavdelningen i enskilda rehabiliteringsärenden

3.5.1 Arbetsmarknad- och integrationsenheten

För nyanlända ligger arbetslösheten på 21,8 % och beräknas stiga. I augusti 2016 låg 
dock denna siffra på 20,4 % och då vi kontinuerligt sedan dess tagit emot nyanlända 
så har dock siffran stigit relativt lite.

För gruppen sökande med förhinder är siffran 54 i Lekeberg just nu. Flera av dessa är 
hänvisade till försörjningsstöd för sin inkomst och på AMI arbetar vi för att få dessa 
aktualiserade på arbetsmarknaden igen.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit totalt sett för gruppen. I procent så har 
ungdomsarbetslösheten sjunkit från 9,1 till 5,8 mellan februari och mars månad.'
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Konjunkturen är god och efterfrågan på arbetskraft är hög. För de målgrupper som 
AMI arbetar med ser situationen svårare ut. För nyanlända, personer som saknar 
gymnasiekompetens samt har något slags funktionshinder är arbetsmarknaden 
fortsatt tuff.

Gruppen sökande med förhinder anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande just 
nu och räknas därför inte med i statistiken för arbetslöshet. Flera av dessa är 
hänvisade till försörjningsstöd för sin inkomst och på AMI arbetar vi för att få dessa 
aktualiserade på arbetsmarknaden igen.

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit totalt sett för gruppen. Vi ser att ungdomar med 
social problematik samt individer utan gymnasieutbildning har det fortsatt svårt att 
komma in på arbetsmarknaden.

Antalet deltagare på AMI är dock rekordstort för tillfället (46) individer, där antalet 
nyanlända är en starkt bidragande orsak. Genomströmningen är hög och flera går till 
arbete, men inskrivningsantalet är stigande. Extratjänster kommer införas under 
våren som ett verktyg för att minska arbetslösheten bland nyanlända och 
långtidsarbetslösa.

Ett mottagningsteam med tillhörande coachingteam är ett FINSAM finansierat 
projekt som öppnade dörrarna i februari. Projektet har 13 individer är inskrivna just 
nu och deltagarantalet ser ut att öka. Detta projekt har fått ansökan om 
implementering godkänd från FINSAMs styrelse den 9/6 vilket innebär att det inte är 
ett projekt längre utan en permanent verksamhet finansierad från FINSAM med en 
tjänst.

Arbetet med feriepraktiken pågår där antalet sökande för tillfället är 71 ungdomar.

AMI arbetar just nu med att skriva fram ett arbetsmarknads- och integrationspolitiskt 
program för Lekebergs kommun.

För integrationsdelen pågår arbetet kontinuerligt med mottagandet av nyanlända. 
Bosättningen och anskaffningen av lägenheter arbetas det intensivt med. För 
etableringen i övrigt sker en samverkan med bl.a. AF inom DUA för att individer skall 
påbörja sin etablering och komma i aktivitet så snart som möjligt. SFI är en viktig del i 
detta. Lekeberg har gått med i länsövergripande samarbete kring SO.

3.5.2 Folkhälsoteamet

Länsdelsnivå: Tre möten har hållits med styrgruppen för folkhälsa (kommuncheferna 
i Sydnärkes kommuner). En verksamhetsplan har tagits fram och godkänts, denna tas 
vidare för kännedom till respektive KS.

I Askersund pågår arbetet med att ta fram en äldreomsorgsplan i dialog med 
medborgare.

Möten med två av förvaltningarnas ledningsgrupper har hållits i Hallsberg i syfte att 
föra en dialog kring folkhälsoperspektivet i styrmodellen samt diskussion om 
fokusområden under 2017.

Suicidpreventionsplanen för Kumla kommun ska nu tas i KS.

Utifrån den medborgardialog som genomförts i Lekeberg kring Hälsans stig har ett 
nytt utegym monterats, vilket kommer invigas under hösten i samverkan med Kultur 
och Fritid.
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Länsdelsnivå:  Årets länsdelskonferens i folkhälsa ”Vi måste prata – perspektiv på 
psykisk hälsa” hölls i maj, med ca 150 deltagare. Det E-Rasmusfinansierade projektet 
kring Sydnärke ungdomsråd har hittills haft en kick-off och två dialogmöten mellan 
unga och beslutsfattare. Projektet Flyktingguider i Sydnärke som finansieras av 
Länsstyrelsen fortlöper planenligt. Det ANDT-preventiva nätverket SAMSYD har enats 
om att lämna in en ansökan till folkhälsomyndigheten för att prova en ny metod i 
syfte att minska exponering och tillgänglighet av tobak till unga. .

Askersund: Planering inför Seniorkraft 2 pågår, liksom ett arbete kring nära 
anknytning mellan barn-förälder.

Hallsberg: Ett stort fokusområde är en medborgarinkluderande revidering av 
kommunens kostpolicy. En föreläsning har hållits för socialtjänsten, liksom 
processledning under Familjecentralens planeringsdagar.

Kumla: Förberedelser inför en enkätundersökning på Kvarngården pågår, liksom 
arbetet med Busa-projektet och Tid att mötas.

Laxå planerar för Seniorkraft 4, och fortsätter utvecklingen av folkhälsoperspektivet i 
ordinarie styrning och ledning, bland annat genom en handlingsplan för nominering 
till Årets folkhälsokommun 2018.

Lekeberg: Trygghetsvandringar utifrån ett barnperspektiv i samverkan med skolan 
planeras till hösten. I syfte att utreda förutsättningarna för en social träffpunkt i 
samverkan med civilsamhället har representanter från civilsamhället bjudits in till en 
workshop i september. Planering inför Ölif:s Boosta Lekeberg, en fokusvecka på 
föreningslivet i kommunen, pågår. Enheten är också involverad i framtagandet av ett 
Arbetsmarknads- och integrationspolitiskt program.
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4 Ekonomisk rapport
Helårsprognos = överskott 585 tkr

4.1 Kommunledningen
Helårsprognos enligt budget

Kommunens budgeterade lönepott (4 936 tkr) beräknas användas fullt ut under året. 
När det gäller kommunens budget för oförutsedda kostnader (2 426 tkr) så har inga 
beslut fattats om dessa, men prognosen förutsätter att även dessa kommer 
förbrukas.

4.2 Ekonomiavdelningen
Helårsprognos = överskott 100 tkr

Ekonomiavdelningen aviserar ett överskott om 100 tkr. Överskottet är till största 
delen hänförligt till återbetalningen från Sydnärkes byggnadsnämnd avseende 2016 
års resultat. Nämnas bör dock att färdtjänsten återigen tycks lämna ett underskott 
om minst 200 tkr. Medlemsavgiften till Sydnärkes IT, har däremot blivit lägre 
eftersom alla kommuner lämnade investeringsbidrag 2016 som minskade 
kapitalkostnaderna framöver och en ombudgetering gjordes i början av året med 
ca 200 tkr för Lekebergs del.

4.3 Administrativa avdelningen
Helårsprognos enligt budget

Medlen som är avsatta för ombyggnationer i kommunhuset är ännu inte använda då 
beslut måste fattas i en rad frågor gällande kommunhuset. I övrigt ligger 
verksamheterna som finns under administrativa avdelningen i budgetbalans även om 
det inte finns marginaler för något oförutsett.

4.4 Teknik- och serviceavdelningen
Helårsprognos = överskott 600 tkr

Teknik och serviceavdelningen har en del avvikelser från planerad budget. I den 
övergripande tekniska administrationen är prognosen ett underskott med 240 tkr 
kopplat till chefsbyte inom Måltidsenheten, där bemanningen var dubbel under del 
av första halvåret.

Inom fordonsförvaltningen prognostiseras ett underskott med 150 tkr, främst 
beroende på reparationskostnader. Det är svårbedömt om det i grunden är en 
tillfällighet under 2017, men trenden har dock varit att reparationskostnaderna även 
tidigare år varit högre än budget.

Inom avdelningen finns även ett prognostiserat överskott. Detta beror i huvudsak på 
lägre kapitalkostnader (800 tkr) gällande anslutningsväg mellan 204 och Lanna som 
ingår i investeringen asfaltsplan samt Fjugesta södra. Då de totala investeringarna om 
ca 20 mkr blir lägre i år på grund av förseningar.  Inom fastgihet- och lokalvård 
prognostiseras ett överskott med 200 tkr, då vikarieanskaffningen varit låg.

En prognos för helåret är svårbedömd beroende på att kapitalkostnaderna kan 
påverkas både av byggnationstider och politiska beslut. Med reservation för detta är 
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prognosen ett överskott om ca 600 tkr.

4.5 Personalavdelningen
Helårsprognos = underskott 115 tkr

Underskottet beror på en ökad kostnad för löneförvaltningen och 
företagshälsovården.

4.6 Näringsliv- och utvecklingsenheten
Helårsprognos enligt budget

4.7 VA-verksamheten
Helårsprognos = överskott 400 tkr

VA-verksamheten särredovisas enligt lag, men ingår under Kommunstyrelsens 
verksamheter. VA-verksamheten prognostiserar ett överskott med 400 tkr. 
Anledningen är att investeringen gällande Örebro Vatten beräknas bli fördröjd och 
byggstart blir först i november 2017. Av totala investeringsutrymmet 9,7 mkr 
prognostiseras 1,0 mkr att förbrukas under 2017 och resten överföras till nästa år.

4.8  Ekonomiskt resultat - tabell

Budget Utfall 
170731 Årsprognos Avvikelse

Kommunledning 15 540 4 933 15 540 0

Administrativa avdelningen 12 865 6 585 12 865 0

Ekonomiavdelningen 18 804 10 623 18 704 100

Teknik- och 
serviceavdelningen

27 367 16 201 26 767 600

Personalavdelningen 6 991 3 800 7 106 -115

Näringsliv- och 
utvecklingsavdelningen

2 509 1 672 2 509 0

Summa 84 076 43 814 83 491 585

 

Budget Utfall 170731 Årsprognos Avvikelse

VA-
verksamheten

1 060 712 660 400

 

4.9 Investeringar
Av den totala investeringsbudgeten på 25 030 tkr, har det per 170731 endast 
förbrukats 1 149 tkr. De främsta orsakerna är Asfaltsplan (14 300 tkr) där prognosen 
för helåret är att 2 000 tkr kommer att förbrukas i år, detta då det är fördröjningar 
när det gäller anslutningsväg mellan 204 och Lanna. En annan orsak är Infart Södra 
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Fjugesta (6 530 tkr) där prognosen är att 1 000 tkr kommer att gå åt för helåret, detta 
också på grund av fördröjningar. Båda investeringarna skjuts över till nästa år. Totalt 
prognostiseras en avvikelse med 17 760 tkr och gör att kapitalkostnaderna blir lägre i 
år.

4.9.1  Investeringar - tabell

Investeringar Budget Utfall 170731 Prognos Avvikelse

Fordon 
fordonsförvaltningen

250 141 250 0

Lekutrustning, tekn 
avd

200 0 200 0

Städmaskin 100 32 100 0

Oförutseddan inv utg 1 500 0 1 500 0

Industri och expl 
mark

600 289 600 0

Utv hälsans stig 100 0 100 0

Köksutrustning 400 218 400 0

Invent ombyggn 
kommunhus

150 0 150 0

Asfaltsplan 14 300 124 2 000 12 300

Vreta 2:2 best gata 0 70 70 -70

Infra södra Fjugesta 6 530 260 1 000 5 530

Kanalisation/fiber 
kommun

900 14 900 0

25 030 1 148 7 270 17 760

4.9.2 Va-investeringar

Av den totala investeringsbudgeten (16 505 tkr) har det per 170731 förbrukats 
2 244 tkr. Den främsta orsaken är att investeringen gällande Örebro Vatten ligger lågt 
och där prognosen för helåret är 1 000 tkr och resterande del skjuts fram till nästa år. 
Detta på grund av fördröjd byggstart. Totalt prognostiseras en avvikelse med 
8 700 tkr och gör att kapitalkostnaderna blir lägre i år.

Investering Budget Utfall 
170731 Prognos Avvikelse

VA-SANERINGAR 1 500 0 1 008 492

AVLOPPSRENINGSVERK FJA 780 593 780 0

KVISTBRO OMVANDLINGSOMR 0 492 492 -492

VATTENTORNET 465 0 465 0

ÖREBRO VATTEN 9 700 718 1 000 8 700
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Investering Budget Utfall 
170731 Prognos Avvikelse

VRETA 2:2 BEST VA 1 800 -383 1 306 494

VA SÖDRA FJUGESTA 560 268 560 0

DAGVATTENRENING N FJUGEST 1 350 62 1 350 0

SKALSKYDD AVL/VA-TORN 350 0 350 0

VA Vretavägen omv.omr 0 494 494 -494

Summa 16 505 2 244 7 805 8 700
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §109

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§109 - Prognosrapport 2 för kommunstyrelsen 2017 (KS 17-564)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning över 
verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 1 mål helt och 5 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 17 %
Av de 25 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 9 delvis och två inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 56 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 585  000 kr för 2017. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2017 för Kommunstyrselsen - (48267)
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Överskott för flyktingmedel
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KS 17-574
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (2)

Dnr: KS 17-574

   

Tjänsteskrivelse - överskott flyktingmedel

Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med 
fastställande av årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle 
bokas upp i kommunens resultat för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i 
resultatet för 2017. Med anledning av detta har kommundirektören fått i uppdrag av 
Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på kostnader med 
koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.
Förutom bifogade lista finns ett förslag att avsätta ytterligare 2 mkr till 
föreningar/civilsamhället, där syftet med bidraget är att det skall gå till stöd för 
integrationsarbete.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna och avsätta 
ytterligare 2 mkr att fördela till föreningar/civilsamhälle samt uppdra till 
kommundirektören att fastställa regler för ansökan.

1 Bakgrund
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med 
fastställande av årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle 
bokas upp i kommunens resultat för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i 
resultatet för 2017. Med anledning av detta har kommundirektören fått i uppdrag av 
Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på kostnader med 
koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.
Förutom bifogade lista finns ett förslag att avsätta ytterligare 2 mkr till 
föreningar/civilsamhället, där syftet med bidraget är att det skall gå till stöd för 
integrationsarbete.

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

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. fastställer bifogad lista och godkänner kostnaderna
2. avsätter 2 mkr och fördelar pengarna till föreningar/civilsamhälle
3. uppdrar till kommundirektören att fastställa regler för ansökan.
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Dnr: KS 17-574

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Inger Sundblad
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Extra Kostnader flyktingverksamhet 2017 14 000 000
Bokfört

Vad Verksamhet Belopp ursprung Förbrukat 170731 Kvar
Personalresurs som kan arbeta riktat mot insatser på
strukturell långsiktig nivå (metoder, samverkan, vägledning,
SYV m.m.) samt direkt på operativ nivå riktad direkt mot
målgruppen. Från mitten av augusti till årsskiftet AMI 200 000 0 200 000
Utbildningsmedel riktade mot särskilda utbildningar, såsom
t.ex. truckkort, lokalvård m.m. AMI 200 000 0 200 000
Övriga kostnader  såsom datorer och annan utrustning,
möbler och översättning AMI 200 000 0 200 000
Bil AMI AMI 160 000 160 000 0
Projektor SFI och AMI AMI 19 000 19 000 0
Sim-skola ensamkommande Kultur- och fritid 8 000 8 000 0
Fiber Lekebergskyrkan gymnasiet språkintroduktion Språkintroduktion 47 000 47 000 0
Datakommunikation Linden SON 50 000 0 50 000
Språkintroduktion gymnasiet, ökad budget 17 språkintroduktion 664 000 0 664 000
SFI, ökad budget 17 SFI 673 000 255 985 417 015
Flyktingverksamhet skola 7-9, ökad budget Lekebergsskolan 335 750 0 335 750
Flyktingverksamhet skola F-2, ökad budget Grundskola 22 000 6 390 15 610
Flyktingverksamhet skola 3-6, ökad budget Grundskola 27 000 13 696 13 304
Kostnader juli-aug 17, boendekostn innan upphandling Ensamkommande 704 000 352 000 352 000
Kostnader sept-okt 17, boendekostn försenad upphandling Ensamkommande 700 000 0 700 000
Vikarie AMI 15 maj-18 aug AMI 105 000 70 000 35 000
Kompetensutveckling (kurser, resor, logi) AMI m fler i kommun 100 000 0 100 000
Digitalisering ansökningsprocess försörjningsstöd IFO 500 000 0 500 000
Prognos underskott ensamkommande andra halvår 17 Ensamkommande 1 000 000 0 1 000 000

Totalt 5 714 750 932 071 4 782 679

Kvar av 14 mkr 9 217 321
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en önskan om fortsättning vt 18

inköpt
inköpt
Ok och påbörjat
Ok och påbörjat

Ok och påbörjat
Ok och påbörjat
Ok och påbörjat
Ok och påbörjat
Ok och påbörjat
Ok och påbörjat socialnämnden

ok och påbörjat
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Återsökningar - Ensamkommande flyktingbarn åren 2016 208-6002

Kommer automatiskt utan återsökning
Ansökt

Intäkter Antal barn Belopp/barn Belopp/år belopp Utbetalat Utb.datum

Grundersättning/årligen, ensamkommande-avtal 500 000
Schablonersättning vid PUT 70 125 000 8 750 000 0 enl flik
Initiala kostnader för ek bistånd vid PUT 70 3 000 210 000 0 enl flik
Stödinsatser av förebyggnade karaktär
Delsumma 9 460 000 0 0

Måste återsökas

Ersättning för boendedygn/barn 70 1 900 48 545 000 49 281 700 30 688 000 enligt flik
Utredningskostnader soc.tjänst 70 31 000 2 170 000 124 000 124 000 enligt flik
Engångssumma/barn som får PUT 70 30 000 2 100 000 180 000 enligt flik

Delsumma 52 815 000 49 405 700 30 992 000

Summa 62 275 000 49 405 700 30 992 000

Övrigt som återsöks
Kostnader för familjehemsplaceringar
Ansökt 2014 6 0 0

Kostnader för resor
Ansökt 2014 16 45 919 45 919 enl flik

Kostnader för asylbarn i skola 795 866 360 180
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Kostnader för kontaktfamiljer/personer
Ansökt 2014

Kostnader Gode män, överförmynderi 847 043 839 161

Summa 1 688 828 1 245 260

Total fordran per 161231
Fordran uppbokat vid bokslut 16
Summa ytterligare att fordra

Utbetalt 2017
Boendedygn kv 4-16
Stödboende kv 3-16
Belagda platser kv 1-2-3-4/16
Summa
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akt 111

Ansökt men 
ej utbetalt

Utbetalas i maj

18 593 700
0
Fås månaden efter första ansökan, ej öronmärkta, men rekom till gode män m.m. enl § 10

0

0

435 686
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0

7 882
0

19 037 268

19 037 268
-4 240 261
14 797 007

-10 304 000 utb 170131
-1 012 000 utb 170131
-5 130 700 utb 170430
-16 446 700
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Inger Sundblad (Ekonom)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §111

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§111 - Överskott flyktingmedel (KS 17-574)
Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med fastställande av 
årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle bokas upp i kommunens resultat 
för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i resultatet för 2017. Med anledning av detta har 
kommundirektören fått i uppdrag av Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) på 
kostnader med koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.
Förutom bifogade lista finns ett förslag att avsätta ytterligare 2 mkr till föreningar/civilsamhället, där 
syftet med bidraget är att det skall gå till stöd för integrationsarbete.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna och avsätta ytterligare 2 mkr att 
fördela till föreningar/civilsamhälle samt uppdra till kommundirektören att fastställa regler för 
ansökan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.fastställer bifogad lista och godkänner kostnaderna

2.avsätter 2 mkr och fördelar pengarna till föreningar/civilsamhälle

3.uppdrar till kommundirektören att fastställa regler för ansökan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Lista kostnader extra flyktingpengar - (48588)
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (4)

Dnr: KS 17-480

   

Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner 
inom Förenade Småkommuners Försäkrings AB, FSF, erbjudits möjlighet att 
söka delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). 
Representanten i Förenade småkommuners försäkringsbolag har med 
anledning av detta studerat erbjudandet närmare.

Representanten i Förenade småkommuners försäkringsbolag slutsats är att 
Lekebergs kommun föreslås bli delägare i KSFAB.

1 Bakgrund

1 januari 2008 bildade 24 kommuner ett gemensamt ägt försäkringsbolag, 
Förenade Småkommuners Försäkrings (FSF) Aktiebolag.

Motivet var att de mindre kommunerna under en längre tid mött växande 
problem på en försäkringsmarknad med allt högre premier och sämre övriga 
villkor. Genom en låg skadefrekvens och ett aktivt skadeförebyggande arbete 
var målsättningen att på återföräkringsmarknaden uppnå långsiktigt 
fördelaktiga försäkringslösningar för deltagande kommuner.

Regelverket för försäkringsbolag ändrades 2016 genom det s.k. Solvens II 
direktivet. Ändringen innebar bland annat att kraven på kapitaliseringen av 
försäkringsbolagen ökade. För FSF:s del, framförallt beroende på ett antal 
storskador, hade även det ekonomiska resultatet inneburit ett tärande på det 
egna kapitalet.
Inför den ordinarie årsstämman 2016 föreslog därför styrelsen att ett villkorat 
aktieägartillskott om 300 000 kr skulle inbetalas av samtliga delägare för att 
erhålla en tillräckligt stark kapitalbas.
Vid årsstämman beslutades dock att först genomföra en utredning med 
huvudinriktning samgående eller att delägarna övergår till annat captivebolag 
och FSF AB avvecklas. Detta skulle presenteras vid ett extra ägarmöte i 
oktober och innan utredningen var klar togs inget beslut om ägartillskottet.
Vid den extra stämman i oktober 2016 såg det ljust ut att FSF:s delägare inom 
närtid skulle kunna teckna aktier och försäkra sig hos Kommunassurans Syd, 
varför stämman rekommenderade detta samt att påbörja en process för att 
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Dnr: KS 17-480

avveckla FSF AB med start under 2017. Därför ansågs det ej nödvändigt att 
begära in aktieägartillskott till FSF. Allt under förutsättning
att Kommunassurans Syds bolagsstämma fattade vederbörliga beslut.

Nu godkände bolagsstämman för Kommunassurans Syd inte förslaget då, utan 
begärde kompletterande utredning innan man kunde ställa sig bakom detta. 
Det blev därför helt nödvändigt att begära in aktieägartillskottet för att 
säkerställa FSF AB:s verksamhet under minst hela 2017. Styrelsen tillskrev 
därför samtliga delägare med begäran om snarast inbetalning av det 
villkorade aktieägartillskottet, som Lekebergs kommun gjorde (KS 17-149)

Årsstämman för Förenade Småkommuners Försäkrings AB har den 20 juni 
2017 beslutat att påbörja avvecklingen av bolaget.

KSFAB, som är ett s.k. captive, startade sin verksamhet 2005. Bolaget är ett 
helägt kommunalt bolag som ägs idag av 52 kommuner i framför allt Skåne, 
Småland, Halland och Blekinge. Kretsen av möjliga delägare är hela Götaland. 
Efter särskilt beslut hos KSFAB erbjudas kommuner inom nuvarande FSF 
delägarskap i KSFAB.

Kommunassurans Syd kommer att ta emot de delägare som idag har sina 
försäkringar placerade i FSF AB, och fortsatt erbjuda försäkring till 
oförändrade villkor fr.o.m. 1 januari 2018. Från detta datum kommer inte FSF 
AB att erbjuda försäkring.

Lekebergs kommun, liksom andra kommuner, har flera olika försäkringar. De 
försäkringar som KSFAB erbjuder är egendoms-, ansvars- och 
förmögenhetsförsäkring. Dessa försäkringar går i dagligt tal under 
benämningen ”kommunförsäkring”. Omfattningen av kommunförsäkringen i 
KSFAB är som kommunens gällande kommunförsäkring (genom FSF AB). 
Övriga försäkringar ligger utanför och kommer att upphandlas på sedvanligt 
sätt. Vid ett delägarskap kommer kommunförsäkringen direktplaceras hos 
KSFAB.

Kommunassurans Syd övertar samtliga av FSF nu gällande försäkringsavtal. 
FSF kommer inte att ha någon verksamhet från 2018, annat än avveckling av 
gamla skador. Behovet av kapitalbas kommer då att vara mindre och 
aktieägartillskottet kan återbetalas under 2018. Slutlig avveckling av bolaget, 
efter slutreglering av gamla skador, kan beräknas vara klar och utskiftning ske 
omkring 2020/21.
En generell premieåterbäring (förväntat 337000kronor) görs under 2018 
baserat på inbetalt aktieägartillskott och skadehistorik. Beräkningarna ska 
bygga på fastställd årsredovisning 2017. 
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Tidplan:

• 20 juni och framåt nov – besked om att ansökan ska göras

• 11 november – dead line för ansökan

• 18 november – KSFAB´s styrelse beviljar delägarskap i KSFAB

• 1 december – alla som ansökt och beviljats delägarskap betalat sina 
aktier

• 6 december ansökan hos Bolagsverket om registrering och emission 
aktier

2 Analys
Målet med delägandet i KSFAB är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är 
att till så förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive
försäkringstagare.

KSFAB ger återbäring på för närvarande 25 % av icke förbrukad premie och 
därtill lämnar bolaget avkastning på aktierna. Upplägget förutsätter bl. a. ett 
aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete.

KSFAB erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Det innebär att en 
förutsättning för att Lekebergs kommun skall få del av KSFAB´s erbjudande är 
att Lekebergs kommun först blir delägare. 

FSFs avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december 2017. Det är 
således först from 1 januari 2018 som kommunen kan ha KSFAB som 
försäkringsgivare.  

För att bli delägare i KSFAB krävs att Lekebergs kommun förvärvar aktier enligt 
samma princip som de ursprungliga ägarna i bolaget, 48 kr per invånare samt 
tillägg för de vinster i bolaget som genererats sedan start, per 2017-06-30 
uppgående till 40,2 % i övervärde, d.v.s. 1 402 kronor per aktie. Enligt 
beräkningar från KSFAB baserat på antal invånare och priset per aktie så 
kommer Lekebergs kommun att få betala 516000 kr för aktierna i KSFAB. För 
att Lekebergs kommun skall bli delägare krävs således att kommunen 
förvärvar aktier motsvarande 516000 kronor.  

För att påverka bolagets verksamhet ska Lekebergs kommun vara bered att ta 
ansvar inom styrelsen, som blir representativ för ägarna med avseende på 
kommunstorlek och förutsättningar i övrigt. (Styrelsen har sitt säte i Lund) Vid 
frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt för 
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Lekebergs (som aktieägande) kommun, lämnas önskemål om att fråga skall 
underställas bolagsstämma enligt bolagsordning § 16.

3 Slutsats
För att försäkra till så förmånliga villkor som möjligt är slutsatsen att 
Lekebergs kommun föreslås bli delägare i KSFAB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 

2. förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516000 
kronor

3. godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt

4.  beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och 
belastar tillgångssidan i balansräkningen

5. utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth 
Falk (S) till ersättare

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Harmen Rebel
Kommundirektör Handläggare
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1.  Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
  (fastställd av årsstämma den 5 maj 2011) uppdat 150901/160913 
 
 
§ 1 Firma 

 Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB.  
 
 
§ 2 Styrelsens säte 

 Styrelsen skall ha sitt säte i Lund. 
 
 
§ 3 Mål och verksamhet 

Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag som 
helt eller delvis ägs av de kommuner som ingår som ägare. Samma gäller för 
stiftelser vars styrelser ägarna helt eller delvis utser. 
 
Bolaget skall tillföra de försäkrade ökad kompetens inom försäkringsområdet 
och vara en resurs inom försäkringsfrågor. 
 
Bolaget har till föremål att, inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda, meddela 
försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser och grupper: 
 
Direkt försäkring 
Grupp e)  Försäkring mot brand och annan skada på egendom 
Försäkringsklass 6 Fartyg 
Försäkringsklass 13 Allmän ansvarighet 
Försäkringsklass 16 Annan förmögenhetsskada 
 
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig 
verksamhet. 
 
 
§ 4 Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor 
och högst etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor. 
 

  
 § 5  Antalet aktier 
 Antalet aktier skall vara lägst 45 000 och högst 180 000. 
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§ 6 Styrelse 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig. En ledamot skall vara ordförande och en ledamot skall 
vara vice ordförande. 
 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter.  

 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
 
 
§ 7 Revisor och lekmannarevisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen 
och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämma en auktoriserad 
revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och 
ett år framåt. 
 
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på årsstämma för 
en tid av högst 4 år.  
 
 
§ 8 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår. 
 
 
§ 9 Tid och plats för stämman 

Bolagsstämma skall hållas i Lund eller i någon av de delägande kommunerna. 
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. 
 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma  

Kallelse till och underlag inför bolagsstämma skall sändas med brev till 
aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
 
§ 11 Ordförande vid stämman  

Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, skall vara 
ordförande på bolagsstämma till dess stämmoordförande valts. 
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§ 12  Årsstämma 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas. 

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

lekmannarevisorernas granskningsrapporter 
8. Beslut om 
 a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 
 b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med 

suppleanter 
10. Beslut om antalet styrelseledamöter 
11. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen 
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
13. Val av suppleanter till styrelsen 
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter 
16. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i 

styrelsen 
17. Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen 
18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen 

(2005:551), försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller 
aktieägaravtalet. 

 
 
§ 13 Röstetal  

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda 
och företrädda aktier. 
 
 

§ 14 Firmateckning  

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna 
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 
Verkställande direktören tecknar bolagets firma i löpande ärenden. Vad som 
inbegrips i löpande förvaltning ska framgå av VD-instruktionen som styrelsen 
fastställer.  
 
 
§ 15 Vinst  

Bolagets årsvinst står - om inte annat följer av lag eller med stöd därav utfärdad 
föreskrift - till årsstämmans förfogande.  
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§ 16  Underställning m.m. 
För att beslut i nedan följande frågor skall äga giltighet skall sådant beslut 
godkännas av samtliga aktieägande kommuner. 

 
• Bildande, förvärv, överlåtelse eller nedläggning av dotterbolag eller annan 

likvärdig association 
• Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av 

verksamhetsgren 
• Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier. 
• Ändring av § 5, Antalet aktier 
• Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa 
• Väsentliga förändringar i bolagets riktlinjer för verksamhetsstyrning 
• Andra frågor som är av särskild strategisk betydelse eller av principiell vikt 

för aktieägande kommun. Detta gäller särskilt strategiska frågor om 
verksamhetens inriktning och omfattning. 

 
Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga skall underställas 
bolagsstämma ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan 
bolagsstämma såvida inte författningsmässiga hinder möter.  
 
 
§ 17 Hembud  

Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien 
genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos 
bolagets styrelse. Åtkomsten av aktie skall styrkas samt, där aktien övergått 
genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen 
meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken 
eller eljest känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna sig 
av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.  
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan 
bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om 
samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall fördelas 
proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt 
lösningsanspråk.  
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av 
belopp, som, om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen 
(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad 
från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk 
eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 
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§ 18 Kommunstyrelsens inspektionsrätt  

Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess 
verksamhet.  

 

§ 19  Ändring av bolagsordning 

Ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i övrigt 
som är av principiell betydelse och/eller annars av större vikt skall beslutas av 
bolagsstämman. Beslut i sådana frågor får endast fattas med kvalificerad 
majoritet. Beslut avseende övriga frågor vid bolagsstämma fattas med enkel 
majoritet om inte annat anges i lag. 
 

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju 
suppleanter. Ledamöter utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för 
tiden intill nästa årsstämma. Minst en ledamot och en suppleant skall vara 
försäkringssakkunnig enligt lag. En ledamot skall vara ordförande och en 
ledamot skall vara vice ordförande. 

 
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår 
till minst två tredjedelar av hela antalet ledamöter. 
 
Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än 
hälften av de närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som 
ordföranden ansluter sig till. Om styrelsen inte är fulltalig får beslut anses 
föreligga endast om fler än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter har 
röstat för beslutet. 
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2.   Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB  
  

 
Bakgrund 
 
Kommuner i Skåne bildade 2005 ett gemensamt aktiebolag benämnt 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294. 
Finansinspektionen har 2005-02-24 givit bolaget koncession för bedrivande av 
försäkringsrörelse.  
 
Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt. Bolagets syfte är att till så 
förmånliga villkor som möjligt meddela försäkring för respektive 
försäkringstagare. Även andra kommuner och landsting i Götaland kan bli 
delägare i bolaget. 
 
Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de 
bestämmelser som meddelas i detta avtal. 
 
 
§ 1 Mål och verksamhet  

Bolaget skall verka som ett alternativ på den kommersiella marknaden och 
erbjuda försäkringslösningar på ett konkurrenskraftigt vis, avseende prissättning 
och/eller villkor. 
 
Parterna ska långsiktigt verka för att bolaget skall utgöra en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma 
aktiebolaget ytterligare kompetens som återförsäkringskund.  
 
Verksamheten ska bedrivas enligt de riktlinjer som framgår av antagen 
bolagsordning och ägardirektiv. 

 

 

§ 2 Aktiekapital och aktieinnehav  

Kommunassurans Syd Försäkrings AB´s aktiekapital skall uppgå till lägst  
45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor. 
 

Aktierna skall ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 62 255 000 kronor och följande kommuner är 
delägare: 
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Brev Antal Belopp  Aktieägare Andel 
      

1 662 662 000  Bjuvs kommun 1,06% 
2 574 574 000  Bromölla kommun 0,92% 
3 732 732 000  Burlövs kommun 1,18% 
4 676 676 000  Båstad kommun 1,09% 
5 1 386 1 386 000  Eslövs kommun 2,23% 
6 2 341 2 341 000  Hässleholm kommun 3,76% 
7 676 676 000  Hörby kommun 1,09% 
8 682 682 000  Höörs kommun 1,10% 
9 761 761 000  Klippans kommun 1,22% 

10 3 615 3 615 000  Kristianstad kommun 5,81% 
11 1 220 1 220 000  Kävlinge kommun 1,96% 
12 1 846 1 846 000  Landskrona kommun 2,97% 
13 872 872 000  Lomma kommun 1,40% 
14 4 846 4 846 000  Lunds kommun 7,78% 
15 12 588 12 588 000  Malmö stad 20,22% 
16 611 611 000  Osby kommun 0,98% 
17 326 326 000  Perstorps kommun 0,52% 
18 937 937 000  Simrishamns kommun 1,51% 
19 826 826 000  Sjöbo kommun 1,33% 
20 676 676 000  Skurups kommun 1,09% 
21 970 970 000  Staffanstorp kommun 1,56% 
22 605 605 000  Svalövs kommun 0,97% 
23 877 877 000  Svedala kommun 1,41% 
24 602 602 000  Tomelilla kommun 0,97% 
25 1 875 1 875 000  Trelleborgs kommun 3,01% 
26 1 494 1 502 000  Vellinge kommun 2,40% 
27 1 278 1 278 000  Ystads kommun 2,05% 
28 639 639 000  Åstorps kommun 1,03% 
29 457 457 000  Örkelljunga kommun 0,73% 
30 672 672 000  Ö Göinge kommun 1,08% 
31 897 897 000  Alvesta kommun 1,44% 
32 390 390 000  Lessebo kommun 0,63% 
33 1 300 1 300 000  Ljungby kommun 2,09% 
34 459 459 000  Markaryds kommun 0,74% 
35 614 614 000  Tingsryds kommun 0,99% 
36 454 454 000  Uppvidinge kommun 0,73% 
37 732 732 000  Älmhults kommun 1,18% 
38 1 111 1 111 000  Laholms kommun 1,78% 
39 563 563 000  Tranemo Kommun 0,90% 
40 1 259 1 259 000  Vetlanda kommun 2,02% 
41 533 533 000  Sävsjö kommun 0,86% 
42 1 490 1 490 000  Karlshamns kommun 2,39% 
43 2 992 2 992 000  Karlskrona kommun 4,81% 
44 633 633 000  Olofströms kommun 1,02% 
45 1 360 1 360 000  Ronneby kommun 2,18% 
46 807 807 000  Sölvesborg kommun 1,30% 
47 339 339 000  Hultsfreds kommun 0,54% 

      
Summa 62 255 62 255 000   100,00% 
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Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av 
part eller ändring av bolagets aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga 
solvenskrav, fattas av bolagsstämman.  

 
Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har 
och i framtiden kan komma att förvärva i bolaget. 

 
§ 3 Pantsättning  

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i bolaget utan 
övriga parters samtycke. 
 

§ 4 Valberedning  

Val, som skall förrättas av bolagsstämman, skall beredas av en valberedning 
bestående av fem ledamöter och fem ersättare. I beredningen skall 
eftersträvas, utöver vad som stadgas i § 5, att bolagsstyrelsens 
sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna 
med avseende på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 
Valberedningen kan föreslå förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna 
som styrelseledamot, lekmannarevisor eller suppleant för dessa. 

 
Förslag till bolagsstämman om vilka som skall ingå i valberedning initieras av 
största delägaren. 

 
§ 5 Bolagets styrelse  

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 
Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än försäkringssakkunnig eller 
verkställande direktör. 

 
Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i 
det fall ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas 
tjänstgöring fastställes av bolagsstämman. 

 
Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i 
styrelsen, som rör förhållanden mellan Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
och part. 

 

§ 6 Styrelsebeslut  

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 
 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 
FRL att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga styrelseledamöter fått 
tillfälle att delta i ärendets behandling. 
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§ 7 Revision  

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie 
bolagsstämma. 
 
Bolagsstämman skall året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två 
suppleanter för fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde 
skall bekostas av bolaget.  

 

§ 8 Bolagets ekonomi 

Bolaget skall bedrivas efter normala företagsekonomiska principer. Delägarnas 
avkastning erhålles dels genom den konkurrens och premiepress på 
försäkringsmarknaden som bolaget skall utöva dels genom att i ägardirektiven 
anges långsiktiga och uthålliga avkastningskrav enligt sedvanlig branschnorm.  

 

§ 9 Ekonomiska föreskrifter 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska följa försäkringsrörelselagens krav 
på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB äger inte rätt ingå borgen eller förvärva 
fast egendom. 

 
Budget för Kommunassurans Syd Försäkrings AB ska årligen upprättas och 
fastställas av styrelsen.  

 
Om Kommunassurans Syd Försäkrings AB anlitar part för arbete eller tjänster 
gäller som förutsättning att skriftligt avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

§ 10 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktier 

Om lösenrätt vid övergång av aktier finns bestämmelser i bolagsordningen. 

 

§ 11 Ytterligare delägare 

Beslut om nya delägare i bolaget fattas av bolagsstämman. Sådant beslut får 
fattas endast med kvalificerad majoritet. En förutsättning för sådant beslut är att 
den nye delägaren biträder detta avtal.  

 
Styrelsen skall förhandla om vilka villkor som skall gälla för nya delägare och 
därvid beakta bolagets marknadsvärde och förmögenhet. 
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§ 12 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall styrelsen 
tillse att delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av 
ärendet innan detta föreläggs bolagsstämman. 

 

§ 13 Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2007 till och med den 31 december 
2009.  

 
Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs 
avtalet med fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning skall 
vara skriftlig och tillställas Kommunassurans Syd Försäkrings AB, som 
underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

§ 14 Väsentliga förändringar  

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna 
inträffar äger vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

§ 15 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  

Om part vill utträda ur detta avtalsförhållande skall parts aktier genast 
hembjudas övriga delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt 
till inlösen skall bolagsstämman pröva om inlösen av aktierna kan ske. Sådant 
medgivande skall endast göras under förutsättning att aktiekapitalet inte 
kommer att understiga av finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

§ 16 Tvist 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 
parterna emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt 
avgörande hänskjutas till allmän domstol. 

 

Detta avtal är upprättat i likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 
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3.  Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
 (antagna av bolagsstämman § 16 den 20 april 2007) 

 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (”Kommunassurans Syd”). Det är i och 
med att det antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för 
bolagets styrelse och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida 
det inte strider mot försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 

1 Bakgrund 

Kommunassurans Syd är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera 
delägarna försäkringsskydd, dels bidra till att, genom den konkurrensförmåga 
Kommunassurans Syd representerar, säkerställa att delägarna kan erhålla 
bästa försäkringsvillkor oavsett om avtal tecknas med Kommunassurans Syd 
eller annat försäkringsbolag. 

 

2 Mål 

Kommunassurans Syd skall långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil 
försäkringsgivare för delägarna. Kommun, region eller landsting i Götaland kan 
– efter beslut enligt §10 aktieägareavtalet 120608 – bli delägare i 
Kommunassurans Syd.  

Kommunassurans Syd skall vara det ledande försäkringsbolaget för kommuner 
i Götaland och aktivt verka för att utveckla bolagets verksamhet för att 
säkerställa en långsiktig konkurrensförmåga.  

Kommunassurans Syd skall aktivt verka för att delägarna utvecklar och 
vidmakthåller en hög förmåga att undvika skador.  

Kommunassurans Syd skall vidare för delägare som också är försäkrings-
tagare, i den mån detta förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, 
aktivt verka för att delägare i egenskap av försäkringstagare utvecklar och 
vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska Kommunassurans 
Syd´s skadekostnader och därmed öka Kommunassurans Syd´s långsiktiga 
konkurrensförmåga, dels minska försäkringstagares skador och 
skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete skall ske i samverkan med delägare/försäkrings-
tagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador skall 
återspeglas i erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga, marknadsorienterade principer 
med iakttagande av det kommunala ändamålet för verksamheten. 
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Kommunassurans Syd skall – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag - 
ingå olika former av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans Syd skall engagera sig i branschens utveckling och i 
framtidsfrågor för att trygga bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas 
långsiktiga intresse av få och små skador samt ett gott försäkringsskydd. 

 

3 Styrning 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller 
annat beslut är styrande för bolagets verksamhet. Det åligger vidare bolaget att 
följa vad som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om 
bolaget självt varit part i avtalet. 

 

Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för 
bolagets ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte skall styrelsen anta en 
arbetsordning för sitt eget arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

4 Grundläggande värderingar 

Kommunassurans Syd skall vara en god samhällsaktör där verksamheten 
präglas av långsiktig ägarnytta. Grundläggande värden skall vara trovärdighet, 
öppenhet, kvalitet och säkerhet. God etik och professionalism skall vara 
utmärkande. 

 

Delägare skall i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare 
behandlas lika, oavsett om de är försäkringstagare eller ej.  

 

5 Ekonomi 

Det är bolagets uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast 
möjliga vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge 
möjligheten att erbjuda delägarna förmånliga försäkringsvillkor och premier. 

 

Kommunassurans Syd skall bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är 
tillfredsställande konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil 
upphandlare av återförsäkring. 

 

Kommunassurans Syd verksamhet skall grundas på att verksamheten skall ge 
uthållig avkastning på tillskjutet aktiekapital enligt sedvanlig branschnorm. Mot 
bakgrund av att bolaget är nybildat och delägarna bedömer att överskott skall 
utnyttjas för att konsolidera bolaget, skall bolaget tills vidare inte lämna 
utdelning.  Frågan aktualiseras på nytt inför bolagsstämman 2010. 
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6 Information m.m. 

Kommunassurans Syd skall hålla delägarna väl informerade om sin 
verksamhet. Detta skall ske dels vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt 
ägarsamråd, som skall hållas under sista tertialet varje år. Kallelse sker på 
initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd skall styrelsen medverka och jämte bolagets 
verkställande ledning informera om bl.a. bolagets marknadsposition och 
produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga 
skador hos försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling 
i övrigt. Vid ägarsamrådet skall också behandlas de andra frågor som delägare 
önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Styrelsen skall i årsredovisningen beskriva hur bolaget uppfyllt ändamålet med 
verksamheten. Årsredovisningen skall sändas till ägarna för distribution till 
kommunstyrelsen.  

 

7 Tolkningsordning 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, 
bolagsordning eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i 
följande ordning:  
 
1. Lag 
2. Bolagsordning 
3. Aktieägaravtal 
4. Ägardirektiv 
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Övervärde Totalt 
Antal  Antal  Nominellt  2017-06-30 2017-06-30
invånare aktier värde 40,2% pris kr

Bengtfors 9 915 476 476 000 191 352 667 352
Eda 8 564 411 411 000 165 222 576 222
Essugna 5 620 270 270 000 108 540 378 540
Grästorp 5 721 275 275 000 110 550 385 550
Jokkmokk 5 074 244 244 000 98 088 342 088
Lekeberg                                      7 661 368 368 000 147 936 515 936
Malung/Sälen 10 112 485 485 000 194 970 679 970
Ockelbo 5 859 281 281 000 112 962 393 962
Skinnskatteberg 4 459 214 214 000 86 028 300 028
Smedjebacken  10 853 521 521 000 209 442 730 442
Surahammar 10 019 481 481 000 193 362 674 362
Vadstena 7 334 352 352 000 141 504 493 504
Valdemarsvik 7 849 377 377 000 151 554 528 554
Vansbro 6 851 329 329 000 132 258 461 258
Ydre 3 691 177 177 000 71 154 248 154
Älvdalen 7 034 338 338 000 135 876 473 876
Älvkarleby 9 434 453 453 000 182 106 635 106
Älvsbyn 8 235 395 395 000 158 790 553 790
Ödeshög                                      5 364 257 257 000 103 314 360 314

139 649 6 704 6 704 000 2 695 008 9 399 008
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         2017-08-09

Tidsplan för anslutning av kommuner i FSF

20 juni
Klargörande för kommunerna i FSF att KSFABs styrelse bjuder in utvalda kommuner som delägare i 
KSFAB med underlag från protokoll från stämman och styrelsemöte 15 juni.

21 juni - november
Kommunerna i FSF bereder ett ärende som ska behandlas i deras ksau, ks och kf som startar upp så 
snart som möjligt efter sommaren. KSFAB kan hjälpa till med mall till skrivelse och tillhandahåller 
underlag/bolagshandlingar.
De aktuella kommunerna inkommer via mail till P-O Derborn med besked om ansökan om 
delägarskap i KSFAB och informerar samtidigt om kommunens namn, org. nr och kontaktperson.

11 nov
Senast 11 nov behöver det vara klart med beslut och laga kraft i respektive kommun vilka av 
kommunerna från FSF som kommer att erbjudas delägarskap så att KSFABs styrelse får handlingarna 
1 v innan mötet 18 nov.

18 nov
Styrelsen fattar beslut om vilka kommuner som formellt erbjuds delägarskap i bolaget. Då beslutas 
också om:

- antal aktier för resp kommun (enligt beräkning utifrån antal invånare och tillämpad nyckel)
- priset inkl övervärde per aktie (enligt beräkning utifrån balansräkning)
- att emission ska göras
- när utdelning börjar gälla från (förslagsvis från då de blir försäkringskunder, vilket vore en 

fördel om det sker från 1 jan)
- när beloppet ska vara inbetalt till KSFAB (förslagsvis allra senast 1 dec)

1 dec
Alla kommuner har betalat för sitt förvärv av aktierna
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §112

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§112 - Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KS 
17-480)
Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner inom Förenade 
Småkommuners Försäkrings AB, FSF, erbjudits möjlighet att söka delägarskap i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Representanten i Förenade småkommuners 
försäkringsbolag har med anledning av detta studerat erbjudandet närmare.

Representanten i Förenade småkommuners försäkringsbolag slutsats är att Lekebergs 
kommun föreslås bli delägare i KSFAB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

 

1.antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 

2.förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516000 kronor

 

3.godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB samt

 

4. beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och belastar tillgångssidan 
i balansräkningen

 

5.utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till ersättare
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 150901 - kopia - (48029)
 FSF Pris för aktier - (48030)
 Tidsplan 2017 FSF - (48031)
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 17-568

   

Tjänsteskrivelse – Reglemente för överförmyndaren i 
Lekebergs kommun

Ärendebeskrivning
Under 2016 genomfördes en revisionsgranskning av Kumla kommuns 
överförmyndarverksamhet vilket påverkar övriga kommuner som ingår i 
Sydnärkesamarbetet för överförmyndarverksamheten.
Med anledning av de synpunkter som framkom under granskningen har det 
uppdagats att gällande reglemente behöver revideras.
Överförmyndaren har därav beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt 
reglemente för överförmyndaren.
Kommunfullmäktige föreslås anta att nya reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar reglemente för överförmyndaren
2. Reglementet gäller från 1 oktober 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gordana Sutic
Kommundirektör Handläggare
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Policy
Program

Plan
Riktlinje

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: 2017-09-25
Ansvarig för revidering: Överförmyndare
Ansvarig tjänsteperson: Administrativ chef 
Diarienummer: KS 17-568  >Regler

Reglemente för 
överförmyndaren i Lekebergs 

kommun
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Regler 2 (4)

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

Innehåll
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2.2 Överförmyndarens organisation....................................................................4
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2.5 Jäv ..................................................................................................................4
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Regler 3 (4)

Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för överförmyndaren i 
Lekebergs kommun.

1 Överförmyndarens verksamhet

1.1 Uppgifter
§ 1

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal förvaltningsmyndighet som utför de 
uppgifter som enligt föräldrabalken samt annat tillämplig lagstiftning är tvingande. 

Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män (även de som är 
förordnade för ensamkommande barn) och förvaltare.

Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt.

1.2 Särskilda åligganden
§ 2

Det åligger överförmyndaren
- Att rekrytera ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare)  
- Att informera allmänheten om verksamheten
- Att verka för samarbete över myndighetsgränser 
- Att verka för samarbete inom verksamhetsområdet över kommungränser
- Att vid fullföljandet att sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och 

övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för 
deltagande i projektgrupper och utredningar.

- Att verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten
- Att fastställa och följa upp framtagen internkontrollplan

1.3 Personuppgifter
§ 3

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker inom överförmyndarens verksamhet.

1.4 Arkiv
§ 4

Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
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Regler 4 (4)

2 Överförmyndarens arbetsformer

2.1 Rapportering
§ 5

Överförmyndaren ska informera fullmäktige om verksamheten i kommunens 
årsredovisning. Information kan även ske vid behov under året.

2.2 Överförmyndarens organisation
§ 6

Myndighetens organisation består av en överförmyndare jämte ersättare. 
Överförmyndaren och ersättaren utses av kommunfullmäktige för fyra år. Valet ska 
förrättas före utgången av december månad det år de allmänna val av 
kommunfullmäktige ägt rum och gälla från 1 januari året därpå. Ersättare träder in i 
ordinarie överförmyndares ställe vid jäv eller då överförmyndare av andra skäl är 
förhindrad att tjänstgöra.

2.3 Tillgänglighet
§ 7

Överförmyndaren och/eller dess handläggare ska finnas tillgängliga minst två timmar 
varje helgfri vardag.

2.4 Delegation
§ 8

Överförmyndaren kan delegera grupper av ärenden till handläggare, förutom 
ärenden gällande avslagsbeslut, vitesföreläggande, hävande av avtal i oskiftat bo, 
yttrande till kommunfullmäktige samt entledigande av god man eller förvaltare. 

2.5 Jäv
§ 9

I fråga om jäv gäller vad kommunallagen föreskriver.
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Protokoll 2017-09-04

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

Övriga
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §113

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§113 - Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun (KS 
17-568)
Ärendebeskrivning
Under 2016 genomfördes en revisionsgranskning av Kumla kommuns överförmyndarverksamhet 
vilket påverkar övriga kommuner som ingår i Sydnärkesamarbetet för överförmyndarverksamheten.
Med anledning av de synpunkter som framkom under granskningen har det uppdagats att gällande 
reglemente behöver revideras.
Överförmyndaren har därav beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 
överförmyndaren.
Kommunfullmäktige föreslås anta att nya reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige
1. Antar reglemente för överförmyndaren
2. Reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun - (48400)
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Redovisning av inkomna 
synpunkter 23 maj - 4 

september 2017

15
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FrÅn: Helen Ekman <helen.ekman@lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Sms från invånare
Datum: 2017-05-22 11:52:24

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Wendla Thorstensson
Skickat: den 22 maj 2017 11:33
Till: Helen Ekman ; Harmen Rebel
Ämne: Sms från invånare
Synpunkt från invånare John-Fredrik Wright.
Wendla
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FrÅn: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Blomlådor/farthinder gata
Datum: 2017-05-22 08:22:37

Med vänlig hälsning

Anna Alkman
Utredningssekreterare
Kultur- och bildningsnämnden
Administrativa avdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen

0585-487 61 (dir)
anna.alkman@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Information Lekeberg
Skickat: den 22 maj 2017 07:39
Till: kommunstyrelsen ; Stein-Tore Johnsen
Ämne: VB: Blomlådor/farthinder gata
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Jerker Liljeberg [mailto:Jerker.Liljeberg@greencargo.com]
Skickat: den 21 maj 2017 21:42
Till: Information Lekeberg
Ämne: Blomlådor/farthinder gata
Hej
Lanna expanderar och trafiken har ökat enormt o med detta betydligt fler
fortkörningar som riskerar våra barns liv.
Vi bor på mellangårdsvägen i Lanna och vid flera tillfällen har det varit nära att
barn blir påkörda.
Vi vill att kommunen hjälper oss att vidtaga åtgärder innan något barn blir påkört.
Tre punkter, se nedan.
Vid T korsningen där man svänger in till vår gata är det mycket farligt att ta sig
över. Det är 40km/h sth men många kör oftast det dubbla eller mer ändå. Det är en
raksträcka som tyvärr inbjuder till höga hastigheter. Att korsa denna är också enda
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möjligheten för barnen att ta sig till en lekplats då en sådan saknas i vårt kvarter.
Det är också enda vägen för att ta sig till skola, dagis, m.m.
Parallellt med denna väg ligger en cykelväg, men övergången till vår gata syns inte
för bilisterna. Detta pga höjdskillnad samt växtlighet i dikeskanter.
Vad gäller den större gatan mellan lanna gård och hidinge skola.
1. Vi vill att kommunen på något sätt bygger in fartdämpande vägbullor eller
liknande så att barn och vuxna på ett säkert sätt kan korsa gatan och ta sig till
cykel- och gångbanan. Samt att man tydligt markerar att det är en övergång.
Vad gäller vår gata:
Trafiken på vår gata har ökat och många håller en av oss uppskattad på tok för hög
hastighet (40-50). Tyvärr av både boende på gatan men också gäster, budbilar,
hantverkare och lastbilar. Gatan är ganska smal och det finns gott om
garageuppfarter/grindar med skymd sikt och det bor många barn här.
2. Vi önskar att kommunens tillhandahåller 2 st blomlådor som vi kan placera ut i
syfte att sänka hastigheten i höjd med Mellangårdsvägen 8 Dessa åtar vi oss sköta,
plantera och att flytta från gatan efter säsong så att snöplogar m.m. Kan ta sig fram
obehindrat.
3. Vi önskar att kommun kan ta beslut om att en sth 20 km/h ska gälla på gatan och
att en skylt om detta sätts upp. Alternativt (eller både och) att lägga ut ett farthinder
som är godkänt för ändamålet.
Med vänlig hälsning,
Jerker
070-724 47 48
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E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Monica Axelsson

E-post (frivilligt)

monica.axelsson@orebro.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej ! Vi har en stuga vid sjön Leken. Vi har under en längre tid sett att vid upplysning till SOS 112 vid badet står
det att man befinner sig vid Lanna gruva inte så bra om det handlar om liv och död och är akut läge.
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FrÅn: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Skylt
Datum: 2017-05-24 13:59:27

Svar på inkommen synpunkt.
Ärendet kan avslutas. Åtgärd kommer att vidtas omgående.

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen
0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 24 maj 2017 13:56
Till: 'monica.axelsson@orebro.se' <monica.axelsson@orebro.se>
Ämne: Skylt

Hej Monica,

Tack för sin synpunkt ang. fel platsangivelse på skylt vid badplatsen.

Jag ska omgående se till att det åtgärdas. Skyltarna har blandats ihop vid montering.
Jag ber om ursäkt och tackar ännu en gång.

Ha en skön helg!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen

0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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FrÅn: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2017-05-26 12:04:12

Namn (frivilligt)
Skyler Palm

Telefon (frivilligt)
0702185582

E-post (frivilligt)
demas@live.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Kommunstyrelsen

Meddelande
Lekparken vid Geijers äng, i det ena "lekhuset" är det spikar som står upp som barn
gör sig illa på.
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Skyler Palm

Telefon (frivilligt)

0702185582

E-post (frivilligt)

demas@live.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Lekparken vid Geijers äng, i det ena "lekhuset" är det spikar som står upp som barn gör sig illa på.
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tobias Nätterdal

Telefon (frivilligt)

0736157022

E-post (frivilligt)

Tobias.natterdal@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Gräsklippningen i lekparken vid trollebo/tomtebo förskola i lanna. Blir ofta 2 dm eller mer innan det klipps.
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Länstrafiken i Örebro
Kundservice

Härmed översänder jag de olika synpunkter som kommit mig tilldel via Facebook, dessa är även diarieförda i 
Lekebergs kommun som inkomna offentliga synpunkter. Detta då de kommit till mig i min egenskap av 
kommunalråd samt Ordförande i Kultur- och bildningsnämnden, Lekebergs kommun.
Hoppas ni därmed inte anser dessa kommentarer från medborgare som ”privata”

Mvh

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

                                                                                                                                                                               
Cecilia Tulic Har haft kontakt med både ansvarig chef på Länstrafiken samt politiker i Lekebergs kommun. Med 
ansvarig chef menar jag Thony Lundberg och de senare är; Amanda Höjer, Wendla Thorstensson samt Håkan 
Söderman. 

Vill bara åter framhäva olämpligheten med att ha Södra Station som enda hållplats förutom Resecentrum. Har 
ansvariga för beslutet själva varit på plats och sett hur hållplatsen på vardera sida ser ut? Hur avser ni att 
trafiksäkra den för resenärerna, speciellt barn/ungdomar som åker? Har ni tänkt på att man måste korsa de två 
mest trafikerade lederna för att ta sig dit från t ex Konserthuset? Ser snyggt ut på pappret med kortare restider 
och tätare avgångar. Men blir helt fel! Snälla ni gör om, gör rätt!!

Håkan Söderman Representanter för Länstrafiken kommer finnas på torget i Fjugesta, tisdag 15/8 klockan 
16.00-18.00 Tag tillfället att då framföra era åsikter.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
2
 · den 5 juni kl. 21:09

Ruth Axelsson För oss som inte bor i Fjugesta verkar d mesta som en försämring. Himla trist!!!! Kanske dax att 
sluta pendla med buss och ta bilen istället. Nya rutten försämrar även för mej som måste ta mej mycket längre 
då för att komma till jobbet och från jobbet. Mycket besviken men inte förvånad. Alla lekebergs kommun 
invånare bor inte i Fjugesta. ...
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
2
 · den 5 juni kl. 21:09

Anders Kraftling Ruth Axelsson Jag slutade att busspendla för 4 år sedan efter 20 år då jag fick nog. 
Framförallt är det standarden på bussarna som fick mig att ge upp.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · den 5 juni kl. 23:01

Urban Holmström Vilket skämt......linje 524....vet nån på länstrafiken om att det bor människor mellan Fjugesta 
o Sannakroa.....eller ..tror dom att det är ödemark.....
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · den 6 juni kl. 08:29
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Ylva Fägersten Inte ett enda ord om mullhyttan. Men det är ju som vanligt.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
2
 · den 6 juni kl. 09:51

Hasse Andreasson Hur smart är det att ha ett möte dagen efter att tidtabellerna har börjat gälla Håkan 
Söderman? När tidtabellerna är fastslagna och biljettmaskiner mm är programmerat så tror jag det är svårt att få 
till stånd några ändringar!
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
1
 · den 6 juni kl. 11:50

Håkan Söderman Hasse Andreasson Har bara förmedlat informationen vidare från Länstrafiken. Men jag ser 
till så dina synpunkter kommer till Länstrafiken.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
1
 · den 6 juni kl. 13:53

Länstrafiken Örebro Håkan Söderman Hej Håkan! Vi kommer att dölja ditt inlägg då det innehåller privat 
information.

Önskar dig en fin dag!
Med vänlig hälsning
Christina,Kundservice
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · den 7 juni kl. 14:04

Håkan Söderman Länstrafiken Örebro Kommer skicka de kommentarer som kommit till mig i min egenskap av 
kommunalråd i Lekeberg vidare till er. Alltså kommer dessa bli offentliga när jag skickar de till er. Med vänlig 
hälsning, Håkan
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
1
 · den 7 juni kl. 14:15

Länstrafiken Örebro Cecilia Tulic Glädjande besked. Då linje 513 kommer att trafikera hållplats Södra station 
får man nu ett kortare gångavstånd till hållplats Konserthuset där du b.la. kan byta till Linje 7 mot 
Stubbengatan. 

Vi har nu uppdaterat vårat kundforum med mer information gällande Merkoll Lekeberg. 
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Kika gärna in och få veta mer om projketet samt ställ dina frågor i 
forumet. https://forum.lanstrafiken.se/org/lanstrafiken/d/test-58lx/

Önskar dig en fin dag!
Med vänlig hälsning
Christina,Kundservice

Cecilia Tulic Håkan Söderman , Länstrafiken och andra berörda, är det detta ni kallar för förbättring av 
kollektivtrafiken? Ingen hållplats uppe på stan? Hur ska det underlätta för vuxna o barn som ska ta sig till och 
från Örebro? Tacksam för svar!
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
4
 · den 5 juni kl. 12:23 · Har redigerats

Håkan Söderman Cecilia Tulic Hej vilka hållplatser är det du saknar i Örebro? Skriv gärna här eller ring mig på 
070-5529381
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · den 5 juni kl. 13:21
Redigera

Cecilia Tulic Hej Håkan! Saknar Konserthuset och vill ha kvar Olof Palmes Torg. Förstnämnda för att 
underlätta byten till stadsbussar som inte trafikerar Resecentrum och sistnämnda för att underlätta för 
gymnasieelever och andra som åker buss till Örebro! Tack på förhand!
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
6
 · den 5 juni kl. 13:30 · Har redigerats

Håkan Söderman Cecilia Tulic Jag tar med din synpunkter till fortsatta samtal med Länstrafikens 
representanter.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
2
 · den 5 juni kl. 13:43

Cecilia Tulic Låter bra Håkan Söderman!
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · den 5 juni kl. 13:44

Lisa Frid Håller med,att inte trafikera varken olof palmes eller konserthuset blir en otrolig försämring
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
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7
 · den 5 juni kl. 18:57

Christin Wallenius Håller absolut med! Det är inte så att man vill att ens ungdomar ska gå långt till hållplatser 
under eftermiddagar o kvällar. 
Självklart måste bussen gå över stan!! Helst via Konserhuset.
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
3
 · den 5 juni kl. 19:19

Angelina Backman Instämmer! Vore bra om det blir ett stopp vid Konserthuset!
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
4
 · den 5 juni kl. 19:21

Elin Nordsten Måste också hålla med om att det blir otroligt obehagligt att behöva gå ner till södra eller 
resecentrum när man ska ta sig hem sent på kvällarna... saknar hållplatsen vid konserthuset och behåll olof 
Palmes torg ��

GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
8
 · den 5 juni kl. 19:23

Inger Medin Tack Cecilia Tulic för att du tar upp detta, som jag tycker är ett stort problem, har skrivit tidigare till 
Länstrafiken om detta problem, Konserthuset är en bättre lösning än Södra Station, där kan man byta till o från 
med de flesta bussar, går man av...Visa mer
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
2
 · den 5 juni kl. 19:26

Christin Wallenius Håkan Söderman hur stor är möjligheten att kunna påverka 513-turen så att den körs över 
stan? Är det ett beslut som är taget eller ett förslag?
GillaVisa fler reaktioner
 · Svara · 
1
 · den 5 juni kl. 19:28
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2017-06-09 1 (1)

Tjänsteanteckning - Åtgärd på inkomna synpunkter 
gällande kollektivtrafiken i Lekebergs kommun

Jag har pratat med Länstrafiken så de mottagit synpunkterna samt informerat dem 
om att jag är kontaktperson för kollektivtrafiksfrågor i kommunen. 

Vi har även uppdaterat informationen på hemsidan och lagt ut det på kommunens 
Facebook. Informationen har uppdaterats med remissen som Länstrafiken skickade 
samt Lekeberg kommuns yttrande på remissen. Detta med förhoppning om att det 
ska bli en större förståelse för att det är en stor process som pågått under lång tid 
och även tydliggöra att kollektivtrafiken i kommunen är det Länstrafiken som 
ansvarar för. 

Jag har inte svarat på synpunkterna i sig då de redan är besvarade av Håkan 
Söderman. 

Fia Olausson
Administrativ handläggare
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Namn (frivilligt)

Lisbeth Hallqvist

Telefon (frivilligt)

0730-433387

E-post (frivilligt)

l_hallqvist@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej,vill bara kommentera trafikomläggningen från i höst!Bor i centrala Lanna och pendlingen tillUSÖ funkar där
jag jobbar,kommer visserligen för sent varje dag! Men kvällar och helger då ska jag tydligen vara hemma då jag
inte har ngn. bil. Detta stimulerar ju inte msk att tänka kollektivt som man önskar Förstår ingenting!!!
Sjuksköterska Lanna
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Tjänsteanteckning - Åtgärd på synpunkter och klagomål 
angående trafikomläggning i kollektivtrafiken

Jag har vidarebefordrat synpunkterna till Länstrafiken och fått bekräftelse på att de 
mottagit dem. 

Jag har även mailat Lisbeth som inkom med synpunkten liknande information som 
står på hemsidan, att det är Länstrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken i 
Lekebergs kommun men att jag tar hand om hennes synpunkt och ser till att den 
kommer till rätt person. 

Fia Olausson
Administrativ handläggare
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Inkommen synpunkt och fråga

Tisdagen den 27 juni 2017 ringde Susanne Hellström till Lekebergs kommun och ville 
prata med någon inom kommunen om Länstrafikens nya linjedragningar. Hon och 
hennes familj bor i Nalavi, Skogalund och de kommer bli negativt påverkade av 
Länstrafikens nya linjedragningar och avgångstider. Hon har pratat med Länstrafiken 
redan men vill prata med någon på kommunen som kan svara varför vi gjort som vi 
gjort och om vi på något sätt kan hjälpa henne. 

Susanne har två döttrar, Rebecca och Nathalie Hellström, som båda två går i skola i 
Örebro, en på Thorens och en på Engelbrektsskolan. Med de nya linjedragningarna 
kommer inte hennes barn att kunna ta sig till skolan via kollektivtrafik längre. 
Sträckningen Nalavi – Örebro är borttagen och ersatt med Nalavi – Fjugesta – Örebro. 
Dock fungerar inte hålltiderna på den sträckningen för att man ska kunna pendla till 
skolan i Örebro. 

Sida 231 av 275



Bakgrund
19 december 2014 skickade Länstrafiken en remiss på ett nytt trafikeringsförslag för kollektivtrafiken 
i västra länsdelen. Totalt 8 kommuner fick remissen och en chans att yttra sig, däribland Lekebergs 
kommun. 

Förslaget Länstrafiken skickade baserades på två huvudsyften gällande planeringen och utvecklingen 
av kollektivtrafiken, de vill integrera skolskjutsar i högre grad i den allmänna kollektivtrafiken samt 
förbättra resmöjligheterna mellan tätorter med både fler turer och kortare restid. 

Länstrafiken efterfrågade remissvar på linjedragningar och tidtabeller. 

I Lekebergs kommuns yttrande framgår det att kommunen i grunden är positiv till förslaget, speciellt 
när det gäller ökad turtäthet av linje 513 (Fjugesta-Örebro), den nya linjen till Kumla och den ökade 
turtätheten till Mullhyttan. 

Lekebergs kommun ställde sig i yttrandet frågande till hur skolskjutsen kommer att fungera, hur 
boende i Hidinge/Lanna påverkas, hur lite information det fanns om trafikering på kvällar och helger, 
möjligheten att via kollektivtrafik ta sig till vårdcentralen samt hur det ökade antalet bytet kommer 
att påverka resenärernas reslust. 

I tjänsteskrivelsen som också skickades till Länstrafiken framgick det också att det fanns en viss oro 
över om gymnasieskolornas i Örebro ramtider fungerade med de nya hålltiderna. 

Enligt protokollet från KS 2015-03-10 då remissen var uppe antogs yttrandet för beslut utan att 
någon yrkade på något annat. 

Sammanfattning
Det är Länstrafiken (Region Örebro län) som fattat beslut om de nya linjedragningarna och det är de 
som gjort utredningar och inventeringar av arbetspendlingar och skolskjutsresor inom kommunen 
som föregått trafikeringsförslaget. Det är även Regionens mål att öka turtätheten mellan tätorter och 
förkorta restiderna däremellan som legat till grund för förslaget. I remissen framgår det att man även 
har som målsättning att det ska vara timmestrafik (06-23) även i områden som inte är tätorter men 
detta kan inte alltid motiveras beroende på reseunderlag och kostnader. De har erbjudit kommuner 
att inkomma med synpunkter men de är inte skyldiga att ta hänsyn till dem. 

Jättetråkigt för de som bor så att de inte längre kan använda kollektivtrafiken för pendling till och 
från skolan. Dock finns det ingenting som kommunen kan göra annat än att erbjuda 
inackorderingsbidrag och extra resebidrag.  

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda alla elever som är folkbokförda i kommunen skolskjuts till 
en kommunal skola i kommunen (om eleverna uppfyller kraven för skolskjuts). Däremot är 
kommunen inte skyldig att erbjuda transport till skolor utanför kommunen om det finns kommunala 
skolor i kommunen. 

När det kommer till resor till/från gymnasiet är kommunen enligt lag skyldig att ansvara för elevens 
kostnader mellan hemmet och skolan om den sträckan överstiger 6 km. Här har kommunen rätt att 
själva bestämma hur man gör detta och i Lekebergs kommun har man beslutat att man löser detta 
genom att erbjuda alla elever som går i gymnasiet i annan kommun ett gratis busskort som möjliggör 
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resor med Länstrafiken till och från skolan. Finns det inte kollektivtrafik som går den sträckan har 
man möjlighet att ansöka om extra resebidrag. 

”Lösning”
Ansök om extra resebidrag via blanketten på länken, här finns också regler. Var noga att ange i 
ansökan att från Nalavi tar man sig inte till Örebro utan avståndet bör räknas från busshållplatsen vid 
Täby kyrka. 

https://lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg/gymnasium.4.711bc06b14820d116bcd0d.html

Alternativ två – att inackordera sig i Örebro, då kan ni söka inackorderingsbidrag. Mer info finns här.

https://lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg/gymnasium/inneboendeinackordering.4.711bc06b148
20d116bce62.html

Kontakt för att personal åker med skolskjutsen, kontakta Liza Viberg: 0585-487 63 

Vad jag gjort
Pratat i telefon med Susanne och mailat detta till henne. 
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Meddelande

Hej! Det har i mer än en vecka stått en husvagn parkerat på vårdcentralens parkering, den är oskylltad. En
person har den som övernattningställe... Känns inte ok...
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Från: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2017-07-05 00:12:07

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Kommunstyrelsen

Meddelande
Problem med ungdomsgäng i Lanna badgruva. Ungdomar går in på privata tomter
och blir hotfulla om man säger till. Skadegörelser när de väntar på bussen. Man
vågar inte gå och bada med barn längre ens på dagen. Snälla stäng gruvan innan det
blir ännu värre och fler gäng hittar dit.
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Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Problem med ungdomsgäng i Lanna badgruva. Ungdomar går in på privata tomter och blir hotfulla om man
säger till. Skadegörelser när de väntar på bussen. Man vågar inte gå och bada med barn längre ens på dagen.
Snälla stäng gruvan innan det blir ännu värre och fler gäng hittar dit.
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Från: <webmaster@lekeberg.se>
Till: <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Synpunkter och klagomål från kommuninvånare
Datum: 2017-07-05 23:38:32

Namn (frivilligt)
Daniel

Telefon (frivilligt)
0707161576

E-post (frivilligt)
daniel@lebowski.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?
Vet ej / ej applicerbart

Meddelande
Hej! Jag vill gärna veta lite kring hur ni tänker om nybyggnationen i Lanna Valley.
Nu annonserades det ut ytterligare 6 parhus på nedre delen av området.
Inspelsgatan. Jag tror att två sådana dessutom redan är planerade längst ner mot
hästhagarna. Det betyder att hela området intill skolan blir parhus/bostadsrätter,
varenda tomt. Ännu fler intill golfbanan på väg ner mot skolan/dammarna, fyra
eller sex står redan, och så nu idag kommer det ut en annons från Bjurfors på sex
till tvåvåningshus/parhus med bostadsrätter. Ingen av denna byggnation ligger väl i
linje med Planbeskrivningen? Där står det 80 villor och att ny bebyggelse i
huvudsak skall stämma överens med illustrationsplanen etcetera. Som det ser ut nu
blir det kanske 20 villor och 120 bostadsrätter. Jag förstår att det går att tjäna
dubbelt så mycket pengar per tomt, absolut, men detta är inte hur området var tänk
att bli, det var inte därför jag byggde hus här. Dubbelt så många bilar, dubbelt så
många boende – Inte ens i närheten av planbeskrivningen. Hur kunde det bli så här?

MVH/Daniel
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Daniel

Telefon (frivilligt)

0707161576

E-post (frivilligt)

daniel@lebowski.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Jag vill gärna veta lite kring hur ni tänker om nybyggnationen i Lanna Valley. Nu annonserades det ut
ytterligare 6 parhus på nedre delen av området. Inspelsgatan. Jag tror att två sådana dessutom redan är
planerade längst ner mot hästhagarna. Det betyder att hela området intill skolan blir parhus/bostadsrätter,
varenda tomt. Ännu fler intill golfbanan på väg ner mot skolan/dammarna, fyra eller sex står redan, och så nu
idag kommer det ut en annons från Bjurfors på sex till tvåvåningshus/parhus med bostadsrätter. Ingen av
denna byggnation ligger väl i linje med Planbeskrivningen? Där står det 80 villor och att ny bebyggelse i
huvudsak skall stämma överens med illustrationsplanen etcetera. Som det ser ut nu blir det kanske 20 villor
och 120 bostadsrätter. Jag förstår att det går att tjäna dubbelt så mycket pengar per tomt, absolut, men detta är
inte hur området var tänk att bli, det var inte därför jag byggde hus här. Dubbelt så många bilar, dubbelt så
många boende – Inte ens i närheten av planbeskrivningen. Hur kunde det bli så här?

MVH/Daniel

Sida 238 av 275



Från: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: Daniel Bergkvist <daniel@lebowski.se>
platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
CC: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Anna Andréasson <anna.andreasson@lekeberg.se>
Ärende: SV: Frågor & funderingar om nybyggnationen på Lanna Valley
Datum: 2017-07-24 08:29:33

Hej Daniel,

Frågeställningarna du har är egentligen något som Sydnärkes Byggförvaltning eller
representanter i Byggnadsnämnden borde ge svar på, det är den förvaltningen och den
nämnden som beslutar i bygglovsärenden.

Eftersom du mailat mig så ger jag ett kort svar utifrån mitt ansvarsområde.

När det gäller fråga 1, så är det sannolikt att det blir lite mer bilar eftersom det blir fler
hushåll om det byggs parhus på en del av tomterna. Det är dock inte detsamma som att
det blir farligare, jag utgår ifrån att personer som kör på gator i ett villaområde anpassar
sin körning efter hur området/omgivningen ser ut.

Fråga 2. Det finns ingen beslutat plan eller uttalad tanke på var parhus ska byggas. Det är
upp till de önskemål som tomtköparna har, vad detaljplanen medger, vad plan- och
bygglagen tillåter och vad byggförvaltningen/byggnadsnämnden beslutar avseende
bygglov.

Fråga 3, denna fråga har jag ingen påverkan på. Det är helt en fråga för Byggförvaltning
och byggnadsnämnd.

När det gäller dina slutliga frågor och synpunkter så är även dessa något som Sydnärkes
Byggförvaltning respektive politiker i Byggnadsnämnden måste ge svar på.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson, Teknisk chef
Lekebergs kommun

Från: Daniel Bergkvist [mailto:daniel@lebowski.se]
Skickat: den 23 juli 2017 19:54
Till:Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>; Anna Andréasson
<anna.andreasson@lekeberg.se>
Ämne: Frågor & funderingar om nybyggnationen på Lanna Valley

Hej Mats & Anna

Jag mailar er (jag fick ditt namn Mats från Håkan Söderman) eftersom jag är
fundersam över utvecklingen på Lanna Valley och då främst byggnationen av
parhus/bostadsrätter på området. Speciellt längst ner på Inspelsgatan. Det har i
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dagarna utannonserats ytterligare sex parhus på denna lilla villagata – förutom de
två parhus som sedan tidigare varit placerade längst ner mot hästhagarna.
Om jag förstått det rätt har de inte fått bygglov ännu för dessa sex nya huskroppar.
Jag skulle verkligen önska att ni tar en extra fundering kring om de verkligen ska
få byggas. Anledningarna är följande – förutom att parhusbyggnationen inte följer
detaljplanen, vilket såklart också är problematiskt.

1. Trafiken. De då totalt åtta parhusen på Inspelsgatan innebär dubbelt upp med
bilar jämfört med villa-alternativet. En enorm skillnad på en liten villagata med
småbarn.

2. Trafiken igen. Tanken att leda ner all denna biltrafik genom hela det nya
villaområdet känns lite bakvänd. Jag tycker att er tanke att samla parhusen längre
upp – exempelvis vid nya dagiset, ett område som ju enbart blir
parhus/lägenhetshus – däremot är klok. Där kan man dessutom göra ordentlig plats
för parkeringar – de får dessutom en helt egen anslutningsväg.

3. För områdets karaktär är det ju jätteviktigt att det blir en bra viktning mellan
villor och bostadsrätter. Just nu känns det som att det håller på och väger över mot
bostadsrätter som byggs på spekulation. Jag ber er bara räkna efter lite bland
byggloven.

Dessa är sådana parhus/bostadsrätter som är offentliga på Lanna Valley just nu:

Flaggatan: 5 parhus
Inspelsgatan: 8 parhus
Lanna Village (vid skolan): Totalt 42 lägenheter
Albatrossgatan 4 parhus
Lanna Valley, mitten av området, 2 parhus

Alla tomter på Lanna Valley är sålda och jag gissar att det finns stor risk att det är
ännu fler parhus på gång. De går förhållandevis snabbt att bygga och det är
två köpare per tomt vilket ger bra intäkter, det är inga konstigheter och jag förstår
att många vill göra bra affärer just nu, men det känns inte OK att det sker
på bekostnad av oss som faktiskt skall bo och leva här.

4. Den nya parhusbyggnationen är inte det som vi som byggt här sett framför oss
när vi läst detaljplanen, kikat på illustrationsplanen och förälskat oss i området.
Där pratas det istället om bykaraktär, 80 villor, grönområden, etcetera. Dagens
utveckling – den utmålade bilden i detaljplan och tomtförsäljnignsmaterial och
kommunens ursprungsplan med området stämmer inte överens.

Jag tycker att kommunens vilja att skapa ett luftigt område med mycket grönt, där
man behåller både dammar och naturytor har varit supertydlig. Inte minst i
detaljplanen. Nu är jag dock rädd att allt detta håller på att byggas bort.

Många av parhusen kommer förstås att bli av vad jag än skriver i detta brev – men
jag skulle verkligen vilja att ni drar i bromsen på de nya parhusen längst ner
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på Inspelsgatan som ännu inte fått sitt bygglov. Att dra all denna biltrafik genom
hela barnområdet längs smala villagator känns som raka motsatsen mot vad
ni beskrivit och vad jag har uppfattat att ni ville åstadkomma med det nya området.
Att de dessutom är kolossala med en enorm takhöjd om 2800 + 3500 gör inte heller
att det känns som byggnation som vare sig passar in eller kvalificerar för bygglov i
området.

Tacksam för svar kring detta. Tack på förhand & ha det fint!
Med vänlig hälsning, Daniel Bergkvist

DANIEL BERGKVIST
COPYWRITER
0707161576
LEBOWSKI
ENGELSBREKTSGATAN 20
70212 ÖREBRO
www.lebowski.se

Sida 241 av 275

http://www.lebowski.se/


Från: Daniel Bergkvist <daniel@lebowski.se>
Till: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Martin Willén <martin.willen@lekeberg.se>
Anna Andréasson <anna.andreasson@lekeberg.se>
Ärende: Re: Frågor & funderingar om nybyggnationen på Lanna Valley
Datum: 2017-07-29 14:14:39

Hej igen Mats

Hoppas allt är fint. Jag får inget svar från Lars på Byggförvaltningen – men nu
visar det sig att det är total 9 stycken enorma parhus som planeras längst ner på
Inspelsgatan. Hela vänstra sidan av gatan blir igenbyggd med dessa kolosser. Det
bir en enda lång vit mur med minimalt med luft mellan huskropparna. Jag kan för
mitt liv inte förstå hur dessa byggen kan tillåtas när jag läser detaljplanen och tittar
på illustrationsplanen eller allt annat material som vi som köpt här fått ta del av.
Det är ju en helt obegriplig utveckling för ett område som sålts in som ett luftigt
och grönt villaområde.

Jag är oändligt tacksam om du passar detta vidare till någon som kan se till så att
detta inte händer alternativt kan motivera bygget/utvecklingen för mig.

MVH/Daniel
DANIEL BERGKVIST
COPYWRITER
0707161576
LEBOWSKI
ENGELSBREKTSGATAN 20
70212 ÖREBRO
www.lebowski.se

24 juli 2017 kl. 08:29 skrev Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>:

Hej Daniel,

Frågeställningarna du har är egentligen något som Sydnärkes Byggförvaltning eller
representanter i Byggnadsnämnden borde ge svar på, det är den förvaltningen och den
nämnden som beslutar i bygglovsärenden.

Eftersom du mailat mig så ger jag ett kort svar utifrån mitt ansvarsområde.

När det gäller fråga 1, så är det sannolikt att det blir lite mer bilar eftersom det blir fler
hushåll om det byggs parhus på en del av tomterna. Det är dock inte detsamma som att
det blir farligare, jag utgår ifrån att personer som kör på gator i ett villaområde anpassar
sin körning efter hur området/omgivningen ser ut.

Fråga 2. Det finns ingen beslutat plan eller uttalad tanke på var parhus ska byggas. Det är
upp till de önskemål som tomtköparna har, vad detaljplanen medger, vad plan- och
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bygglagen tillåter och vad byggförvaltningen/byggnadsnämnden beslutar avseende
bygglov.

Fråga 3, denna fråga har jag ingen påverkan på. Det är helt en fråga för Byggförvaltning
och byggnadsnämnd.

När det gäller dina slutliga frågor och synpunkter så är även dessa något som Sydnärkes
Byggförvaltning respektive politiker i Byggnadsnämnden måste ge svar på.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson, Teknisk chef
Lekebergs kommun

Från: Daniel Bergkvist [mailto:daniel@lebowski.se]
Skickat: den 23 juli 2017 19:54
Till:Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>; Anna Andréasson
<anna.andreasson@lekeberg.se>
Ämne: Frågor & funderingar om nybyggnationen på Lanna Valley

Hej Mats & Anna

Jag mailar er (jag fick ditt namn Mats från Håkan Söderman) eftersom jag är
fundersam över utvecklingen på Lanna Valley och då främst byggnationen av
parhus/bostadsrätter på området. Speciellt längst ner på Inspelsgatan. Det har i
dagarna utannonserats ytterligare sex parhus på denna lilla villagata – förutom de
två parhus som sedan tidigare varit placerade längst ner mot hästhagarna.
Om jag förstått det rätt har de inte fått bygglov ännu för dessa sex nya huskroppar.
Jag skulle verkligen önska att ni tar en extra fundering kring om de verkligen ska
få byggas. Anledningarna är följande – förutom att parhusbyggnationen inte följer
detaljplanen, vilket såklart också är problematiskt.

1. Trafiken. De då totalt åtta parhusen på Inspelsgatan innebär dubbelt upp med
bilar jämfört med villa-alternativet. En enorm skillnad på en liten villagata med
småbarn.

2. Trafiken igen. Tanken att leda ner all denna biltrafik genom hela det nya
villaområdet känns lite bakvänd. Jag tycker att er tanke att samla parhusen längre
upp – exempelvis vid nya dagiset, ett område som ju enbart blir
parhus/lägenhetshus – däremot är klok. Där kan man dessutom göra ordentlig plats
för parkeringar – de får dessutom en helt egen anslutningsväg.

3. För områdets karaktär är det ju jätteviktigt att det blir en bra viktning mellan
villor och bostadsrätter. Just nu känns det som att det håller på och väger över mot
bostadsrätter som byggs på spekulation. Jag ber er bara räkna efter lite bland
byggloven.

Dessa är sådana parhus/bostadsrätter som är offentliga på Lanna Valley just nu:
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Flaggatan: 5 parhus
Inspelsgatan: 8 parhus
Lanna Village (vid skolan): Totalt 42 lägenheter
Albatrossgatan 4 parhus
Lanna Valley, mitten av området, 2 parhus

Alla tomter på Lanna Valley är sålda och jag gissar att det finns stor risk att det är
ännu fler parhus på gång. De går förhållandevis snabbt att bygga och det är
två köpare per tomt vilket ger bra intäkter, det är inga konstigheter och jag förstår
att många vill göra bra affärer just nu, men det känns inte OK att det sker
på bekostnad av oss som faktiskt skall bo och leva här.

4. Den nya parhusbyggnationen är inte det som vi som byggt här sett framför oss
när vi läst detaljplanen, kikat på illustrationsplanen och förälskat oss i området.
Där pratas det istället om bykaraktär, 80 villor, grönområden, etcetera. Dagens
utveckling – den utmålade bilden i detaljplan och tomtförsäljnignsmaterial och
kommunens ursprungsplan med området stämmer inte överens.

Jag tycker att kommunens vilja att skapa ett luftigt område med mycket grönt, där
man behåller både dammar och naturytor har varit supertydlig. Inte minst i
detaljplanen. Nu är jag dock rädd att allt detta håller på att byggas bort.

Många av parhusen kommer förstås att bli av vad jag än skriver i detta brev – men
jag skulle verkligen vilja att ni drar i bromsen på de nya parhusen längst ner
på Inspelsgatan som ännu inte fått sitt bygglov. Att dra all denna biltrafik genom
hela barnområdet längs smala villagator känns som raka motsatsen mot vad
ni beskrivit och vad jag har uppfattat att ni ville åstadkomma med det nya området.
Att de dessutom är kolossala med en enorm takhöjd om 2800 + 3500 gör inte heller
att det känns som byggnation som vare sig passar in eller kvalificerar för bygglov i
området.

Tacksam för svar kring detta. Tack på förhand & ha det fint!
Med vänlig hälsning, Daniel Bergkvist

DANIEL BERGKVIST
COPYWRITER
0707161576
LEBOWSKI
ENGELSBREKTSGATAN 20
70212 ÖREBRO
www.lebowski.se
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Tomas pihl

Telefon (frivilligt)

0706466261

E-post (frivilligt)

Tomas@lpservice.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Finns det någon möjlighet att ni lägger tillbaka traktordäcket vid nya utegymmet? Saknar det!
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Från: Daniel Eriksson <daniel.eriksson@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Traktordäck KS 17-536-1
Datum: 2017-08-07 09:28:40

Svar på synpunkt:
KS 17-536-1 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare gällande traktordäcket vid nya utegymmet

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen

0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Daniel Eriksson
Skickat: den 7 augusti 2017 09:28
Till: 'Tomas@lpservice.se' <Tomas@lpservice.se>
Ämne: Traktordäck

Hej Tomas,

Tack för ditt mail!

Jag uppfattar det som att du menar nya utegymmet vid Bergaspåret, korrekt?
Jag vill gärna inte ha däck/gummi där. Det är inte en naturlig del av skogen.
Däremot kan vi se om att går att komplettera utegymmet med något annat redskap som gynnar den träning du
nu saknar.
Kan du återkomma med vilken typ av träning du vill göra?

Tack!

Med vänlig hälsning
Daniel

Daniel Eriksson
Kultur- och fritidschef
Kultur- och bildnings-
förvaltningen

0585-489 20 (dir)
daniel.eriksson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Sören Reinedahl

Telefon (frivilligt)

0585-31150,  070-5313533

E-post (frivilligt)

soren@reinedahl.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Har förstått att hjärtstartare inte finns tillgänglig DYGNET RUNT i Fjugesta.
Dagens (2017-07-25) artikel i NA angående utryckningstider med ambulans aktualiserar detta problem.
Utryckningstiden till Lekebergs kommun visar sig vara längst i region Örebro län.
Föreslår, att hjärtstartare SNARAST finns tillgänglig dygnet runt på lämplig plats i Fjugesta, förslagsvis på
Oxelgården.
MVH
/Sören Reinedahl
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Namn (frivilligt)

Anders Karlsson

Telefon (frivilligt)

0705743047

E-post (frivilligt)

rally_f9@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Återigen vill jag flagga för trafiksituationen runt tulpanens skola. Blir upprörd när man ser att Sveagatan fått
ännu mer fysiska trafikhinder trots att hastigheten regleras av skyltning. Det var det jag fick till svars när jag
påtalade problemet senast. Varför prioriteras sveagatan före gator runt skolor? Bor i korsningen
Trädgårdsgatan skolgatan och gör dagligen riskanalyser som kunnat slutat med en olycka. Kommunen har
ansvar för en säker trafiksituation till och från skolan. Hoppas ni tar detta på allvar denna gång och inte som
sist jag påtalade det. Ni ansåg då att det var polisens sak då fortkörning är ett lagbrott. Dock har polisen aldrig
haft fartkontroll vid tulpanens skola. Men återigen så är det kommunens skyldighet att göra adekvata åtgärder
som förbättrar trafiksituationen för våra barn.
Mvh Anders Karlsson
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Från: Mats Turesson <mats.turesson@lekeberg.se>
Till: "rally_f9@hotmail.com" <rally_f9@hotmail.com>
platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Tack för din synpunkt angående trafiksituationen (KS 17-539)
Datum: 2017-07-26 14:45:27

Hej Anders,

Kommunen tar tacksamt emot alla synpunkter och förslag på förbättringar/förändringar.

När det gäller enskilda personers framförande av fordon så är det den enskilde förarens
ansvar att framföra fordonet på ett sätt som inte skapar fara eller risk för andra. Det är
utöver det polisens ansvar att beivra de som inte tar detta ansvar och genom det bryter mot
lag och förordning, t ex en hastighetsbegränsning.

Som komplement till detta så kan det vara nödvändigt att samhället, Lekebergs kommun, tar
ett extra ansvar för att ytterligare minimera risken att någon skadas i trafiken. Det
kommunen kan göra i ett sådant sammanhang är bl a att anlägga infrastruktur som
begränsar den enskilde förarens möjlighet att framföra fordonet, främst för att få till en
fartsänkning men även en större uppmärksamhet/varseblivning.
Kommunen värderar och följer utvecklingen rörande trafiksituationen hela tiden och vidtar
åtgärder när så bedömts som nödvändigt. Kommunen kommer fortsätta utvärdera
situationen vid Tulpanens skola utifrån den synpunkt du har lämnat, bl a i samverkan med
skolans personal, föräldrar som skjutsar barn till skolan och andra boende i närområdet.

Det kan inte uteslutas att infrastrukturella åtgärder behöver vidtas. Det är för kommunen
väsentligt att det råder en god trafiksäkerhet, inte minst i anslutning till skolor och förskolor.

Med vänlig hälsning

Mats Turesson
Chef
Teknik och serviceavdelningen

0585-487 21 (dir)
mats.turesson@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Namn (frivilligt)

Christoffer Becs

Telefon (frivilligt)

0706044780

E-post (frivilligt)

Audiv8power@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Jag tycker att det är för tätt med farthinder på sveagatan. Det är väldigt teångt att mötas två bilar när det är så
tätt med serpentiner och bilar som står parkerade efter sidorna. Jag tycker det vore bättre att låta fartguppen
vara kvar och ta bort serpentinerna. Egnahemsgatan behöver såväl som Vallgatan flera farthinder.

Mvh,
Christoffer.
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Från: kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@Lekeberg.se>
Till: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: VB: Ang fartbegränsningar
Datum: 2017-07-28 08:22:39

Från: Sandra gunnarsson [mailto:sandragunnarsson91@live.se]
Skickat: den 27 juli 2017 11:54
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Ang fartbegränsningar

Hej!
Jag och min man som bor på korsningen mellan Hagagatan och Skolgatan skulle
önska något slags farthinder där, då vi dagligen ser barn komma från skolgatan
springandes pch cyklandes över Hagagatan för att springa in på cykelvägen och så
tillbaka. Hagagatan som är väldigt bred, kommer bilarna oftast i hög fart och vi
som har småbarn önskar någon slags åtgärd. Gärna inte sådanna där gupp som det
satts upp på sveagatan, då det låter så fort det hänger ett släp på.
Kan ju passa på att uttrycka missnöje över hur det ser ut på sveagatan också, med
alldeles för många farthinder.

Mvh Sandra
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Lina Bergström

Telefon (frivilligt)

070-2623912

E-post (frivilligt)

sommarhill@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!

Pratade tidigare i somras med Mats på Turesson angående farthindren på Sveagatan. Skickar in synpunkterna
även på detta vis för att bekräfta min/vår synpunkt.

Vi bor högst upp på Sveagatan, alldeles före korsningen Vallgatan/Sveagatan. Vi ser en klar förbättring på
hastigheten på gatan sedan de fasta fartguppen kom upp. Ett av guppen har vi utanför köksfönstret och även
utanför vårt sovrumsfönster och vi störs inte av något oljud alls när bilar passerar över guppen. Någon gång har
det smällt till högt men då har det varit bil med släp som kommit i alldeles för hög hastighet och det är väl en av
anledningarna till att guppen finns där.
Vi har för många år sedan försökt få till liknande farthinder på gatan men vi "gick bet" och fick vara glada för
betongklumparna. De hjälpte endel såklart men tyvärr så gasade de flesta ordentligt direkt efter betonghindren
och körde även "rally" emellan.
Dessa fasta farthinder fungerar mycket bättre ur trafik- och hastighetssynpunkt även om vi förstår att det ställer
till bekymmer vid snöröjning.

Under åren har vi flera gånger skrikit högt då vi sett att olyckan varit nära, barn som kommit på Vallgatan på
cykel och svänger ner Sveagatan utan att ha helt kontroll på cykel och trafik och då mött bilar i färdriktning
västerut på Sveagatan, i på tok för hög hastighet.

Tack vill vi säga och även berätta att hindren är på inget vis störande.

Mvh Lina & Peter, Sveagatan 19
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Nils-Erik Särnbrink

Telefon (frivilligt)

073-9823746

E-post (frivilligt)

sarnbrink@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej! Jag är fritidsboende i Lekeberg (Landsåsen) och besöker ofta
badgruvan, senast flera ggr i förra veckan.
Det slog mig att det är en stor brist att det saknas tvättställ i/vid toaletthuset. Det utgör ju en hälsorisk. I övrigt
har kommunen gjort det väldigt fint omkring badgruvan. Det verkar som det städas varje vardagsmorgon. Jag
hoppas att kommunen kan göra denna viktiga förbättring också. Mvh! N-E Särnbrink
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E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Kristina

E-post (frivilligt)

krickan76@hotmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

I minst tre veckors tid (tar bara upp det som hänt i sommar) har det förekommit festande och bilåkande nattetid,
med höga volymer på både bilar och musik, på och omkring torget men även i resten av Fjugesta. Jag och flera
med mig har ringt både kommunen och polisen utan att det gett något resultat. Att få svaret från kommunen att
"gå ut och be dem sänka ljudet" är ett stort hån! Det skulle troligtvis bara utmynna i höjd volym och riskera att
utsätta mig och mitt barn för hämndaktioner från både de störande ungdomarna och deras unga vuxna
kompisar men även från ungdomarnas föräldrar. Tonen i samhället är inte åt det vänligare hållet mot dem som
mot förmodan vågar säga ifrån. Se t.ex. när polisen gjorde en razzia mot EPA-traktorer i Laxå, eller när
människor i Örebro protesterar mot störd nattsömn p.g.a. höga ljudnivåer på "raggarbilar" och från deras
ljudsystem i bilarna.
Hur kan ni tillåta att det här händer?
Har inte ni en ordningsföreskrift i Lekebergs kommun som säger att störande buller inte får förekomma mellan
kl. 22.00 och 06.00?
Hur mår de som bor på demensboendet och på äldreboendet i anslutning till torget av det här buslivet?
Är det rimligt att jag ska behöva sjukskriva mig för att jag inte vågar köra bil till och på jobbet p.g.a.
utmattningen som kommer av lång tids sömnbrist?

INGEN SKA BEHÖVA FÅ EN STÖRD NATTSÖMN P.G.A. MÄNNISKOR SOM INTE KLARAR AV ATT TA
HÄNSYN, VARE SIG MAN BOR PÅ LANDET, I ETT SAMHÄLLE ELLER I STAN!

Här behöver kommunen hjälpa de barn/ungdomar/unga vuxna som stör samt deras föräldrar att ta den
hänsynen, antingen i samarbete med polisen eller genom att t.ex. hyra in ett vaktbolag som kan se till att
ordningsförskrifterna följs av kommunens invånare.
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Från: Harmen Rebel <harmen.rebel@Lekeberg.se>
Till: "krickan76@hotmail.com" <krickan76@hotmail.com>
CC: platina ks <platina.ks@lekeberg.se>
Ärende: Höga volymer i Fjugesta
Datum: 2017-08-03 12:53:11

Hej Kristina,

Tack för dina synpunkter angående höga volymer på både bilar och musik i Fjugesta. Det
stämmer att störande buller inte får förekomma mellan kl. 22.00 och 06.00. Vi förstår att det
känns bekymmersamt att gå ut själv till ungdomar, men det är fullt möjligt att ungdomar har
förståelse för din upplevelse. Får jag fråga vad svaret var från polisen? Vi har ett pågående
samarbete med polisen bland annat med uppkommen problembild och vi tar det här gärna
upp detta i diskussion med polisen.
Dessutom har vi haft ett informationsmöte 15 mars angående Lekebergs kommuns och
Polisens samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte. På mötet uppmuntrade
områdespolis att skriva ner registreringsnummer på bilarna om möjligt och meddela Calle
Rozenbergs och Per Örtgård dagen efter. Då kan områdespolisen samtala direkt med
ungdomar/ anhöriga.

Kontaktuppgifter direkt till områdespoliserna: calle.rozenbergs@polisen.se, 070-3210175
och per.ortgard@polisen.se, 072-2237946.

Hoppas att jag har svarat på dina synpunkter och att det blir lugnare på nätterna. Om du vill
prata vidare får du gärna ringa mig eller ha ett möte med mig. Mina kontaktuppgifter hittar
du i signaturen.

Med vänlig hälsning

Harmen Rebel
Säkerhetsstrateg
Administrativa avdelningen
Kommunstryrelsen

0585-48 203 (dir)
harmen.rebel@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Hej Ruth

Tack för dina viktiga synpunkter. 

Precis som du skriver så är det Region Örebro län (före detta landstinget) som är kollektivtrafik 
myndighet och inte Lekebergs kommun. Region Örebro län har haft ansvar för kollektivtrafiken i 
några år nu och får efter en skatteväxling mellan dåvarande landstinget och kommunen även 
skattemedel för att utföra detta. Det är Region Örebro läns som fattar beslut om linjer, turer och 
hållplatser. 

Lekebergs kommun kan inte påverka dessa beslut men vi fick 2015 möjlighet att svara på en remiss 
kring nya dragningar av kollektivtrafiken. Jag bifogar vårt svar till region. Lekebergs kommun skrev i 
vårt remissvar om flera av de synpunkter som du lyfter upp. Vi såg farhågor i att bussbyten skulle 
försämra för resenärerna från Mullhyttan. Vi påtalade vikten av att invånarna i Lekebergs ska kunna 
arbetspendla och att gymnasielever ska kunna resa till skolor i annan kommun. 

Vårt svar grundar sig i att vi som politiker i Lekebergs kommun vill att hela kommunen ska leva samt 
att vi vill att fler ska kunna åka kollektivt. Men det är inte kommunens politiker som fattar besluten 
utan vi har bara möjlighet att framföra våra synpunkter. 

När det gäller pendlarparkeringar så håller Lekebergs kommun på att i iordningställa en 
pendlarparkering vid Brotorpskorset och vi kommer även att iordningställa en vid uppfarten till 
Lanna. I Fjugesta tätort finns redan pendlarparkering. 

Jag har haft kontakt med politikerna i Region Örebro län och de är måna om att få in synpunkter. Jag 
kommer därför att vidarebefordra dina synpunkter till dem och tjänstemännen på länstrafiken. 

Med vänlig hälsning 

Wendla Thorstensson 

Kommunstyrelsens ordförande Lekeberg 
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Hej Ruth

Stor tack för dina synpunkter, och ditt engagemang kring elevernas säkerhet då de åker med 
linjetrafiken sträckan Mullhyttan - Fjugesta eller åt andra hållet. Jag har också fått dessa signaler från 
elever då kommunstyrelsen presidie träffade elevrådet för högstadiet under våren 2017. 
Detta är en av de frågor som såväl förvaltningen som politiken nu jobbar för fullt med att bringa 
klarhet kring hur dessa "transporter" ska kunna arrangeras på ett tryggt och säker sätt för våra elever 
i Lekebergs kommun.

Med vänliga hälsningar 

Håkan Söderman (m)
Kommunalråd
Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun
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d3

Till Länstrafiken och berörda på kommunen angående busstrafiken på linje 513,526 och 527.
~3»Ai<

Det blir inte bättre för oss kommuninnevånare efter Sannabadet.Vi vill ha vår buss kvar och

förbättrade turer. Inte kortare tider in till Örebro utan fler avgångar. Vi vill kunna komma in till våra

arbeten även på helgen. Vare sig man jobbar morgon, kväll eller natt kan man inte ta sig fram och

tillbaka. Vill vi ha en levande landsbygd där man kan arbeta och bo smidigt?

Låt bussen som nu ska gynna bara Fjugesta börja varannan tur i Hasselfors och varannan tur från

Svarta. Då kommer den fler resenärer till gagn.

Låt bussen gå varannan tur genom Lanna som den gör nu och låt varannan tur vara snabb buss efter

Fjugesta. Då kan fler utnyttja bussen. Och man kan ta bort linjen som ska börja gälla 14/8 från Lanna.

Låt bussen när den åker från Örebro stanna och ha ställtid vid Bergavallen så fler hinner med bussen.

Det finns 3 möjliga hållplatser att stiga på på Storgatan så man hiomnner med bussen.

Man hinner inte springa upp till Sannabadet om man är gammal, ung eller skolungdom på Lekebergs
skolan.

Låt bussen ha ställtid vid Sannabadet när den ska åka till Örebro då hinner resenärerna komma till

hållplatserna på Storgatan.

Låt bussen stanna och ha sin ställtid vid gamla kiosken i Mullhyttan som den har nu. Bussen kör ofta

förbi utan att titta om någon står där. Och det är inte ok att betala för busskort från Mullhyttan och

ändå behöva ta bilen och köra i kapp och om bussen för att kunna kliva på i Fjugesta.

Låt oss ha kvar våra hållplatser inne i stan som de är nu. De är mindre trafikerade och därför säkrare
än Södra station,

Kommer ni att stanna och vänta in alla som står på andra sidan övergångsstället och väntar på grönt

ljus när bussen kommer? Eller kommer vi få missa den och vänta ytterligare tid innan vi kommer
hem?

Led bort biltrafiken istället. Ha parkeringar utanför stan i alla vädersträck och kör skyttelbussar in till

stan istället. Måste vara mer miljövänligt.

Vet inte varför ni gjorde en busstur till Kumla? Har ni underlag för att det kommer vara många
resenärer åt det hållet

Mikaela Björk Mullhyttan
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Hej Mikaela!

Tack för din synpunkter.

Det är Region Örebro län (före detta landstinget) som är kollektivtrafik myndighet och inte Lekebergs 
kommun. Region Örebro län har haft ansvar för kollektivtrafiken i några år nu och får efter en 
skatteväxling mellan dåvarande landstinget och kommunen även skattemedel för att utföra detta. 
Det är Region Örebro läns som fattar beslut om linjer, turer och hållplatser. 

Lekebergs kommun kan inte påverka dessa beslut men vi fick 2015 möjlighet att svara på en remiss 
kring nya dragningar av kollektivtrafiken. Jag bifogar vårt svar till region. Lekebergs kommunskrev i 
vårt remissvar bl.a. att vi såg farhågor i att bussbyten skulle försämra för resenärerna från 
Mullhyttan. Vi påtalade vikten av att invånarna i Lekebergs ska kunna arbetspendla och att 
gymnasielever ska kunna resa till skolor i annan kommun. 

Vårt svar grundar sig i att vi som politiker i Lekebergs kommun vill att hela kommunen ska leva samt 
att vi vill att fler ska kunna åka kollektivt. Men det är inte kommunens politiker som fattar besluten 
utan vi har bara möjlighet att framföra våra synpunkter.  

Jag har haft kontakt med politikerna i Region Örebro län och de är måna om att få in synpunkter. Jag 
kommer därför att vidarebefordra dina synpunkter till dem och tjänstemännen på länstrafiken. 

Hälsningar 

Wendla Thorstensson

Kommunstyrelsens ordförande Lekeberg
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PROTESTLIS
Angående kollektivtrafiken Linje 513 som kommer bli 526 och 527.

ovlhäfaeS^nge^tlre^^TM"'lh.̂ an^^ °ch sl'artä-Beha"som de<är '^
lhnTrtä^a..'f"lt Fj!r^pä he?ema\HEU LTOBERS mästefane-^'^^^^^^
Lanna^i, IVIullhyttan, Hasselfors och Svarta blir INTE hjälpta av att det går bussad ;arl5^frå^
^^^mteens^rvanligabussturo5-45finnsm^-™FÖRSkawbeh^tabilentill'Fju^
^,attfå-ål<aden bussen som skulle startat i Mu"hy^"? VAR är miljötänketTdeV? T:alNTEbort5^aa

en närman^kommer av motorvägen och INTE Olof Palmes plats. Våra ungdomar behöver"
dessa. Vi kan vänta 5 min extra. Håll LANDSBYGGDEN levande och tilIgängIig~förlL'LA"

Detta kommer lämnas över till länstrafiken tisdag 15/8 kl 16-18 på torget i FJUGESTA.

Namn

^y

ZS^^iI^iaZE^I--cc^
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ROTESTLIST
Angående kollektivtrafiken Linje 513 som kommer bli 526 och 527.

lär^w^"ee".iv.tu.rer"am°t M""hy«an-Has!elfors °ch sv^- ̂»1 »m det är Idag
^T^u^FulrlZJ'Lteteer^HE^EKEBERGmiaefa^
^Teastavln^lh^^:Tre.Mlsv^bl:WEIWIP^=^^^^^^t,l^lT/."""va"l'8ab"sst"r. °s;45fi""smed-VARFÖRSka';b^^^
^711åte.d".T:Mmsku''e. aa^tiMunh№n7VARärmluw"^'^^^^^^^^^
dhSa^ZkIT::r^8e^h^o'of;^
dessa. Vi kan vänta 5 min extra. Håll LANDSBYG6DEN levande och tillganglig"för"^"
Detta kommer lämnas över till länstrafiken tisdag 15/8 kl 16-18 på torget i FJUGESTA.

Namn

^-ASL...

. -v=<.... _-_ .̂ 3Cl--.. --'&-c
^^-^.̂ VA^^_^?^^[
r^

Namn

:-h-L&^--L^jejA^
^^d€

^^-J^^j2zi---...-.--_... 5(^:.r<^..,
[£d^^^-.-.ifi5^&&£^,....̂ .s?..̂ .L^.,-.. -.
^^-.&äLå^-.̂ ±^^A--M^l£^.

-u

^^-^-sK^-.̂-lJ&-^.S^C--.\. --..fc^^l..b^.,
-^---H££2:?a^^^^--^--J----i^!^&^/^.,
L^4^A -.-^.̂ ...̂ »...̂ ^^--a"ä±£2^Z5fe.

% r^
, / /
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PROTESTLIS
*''

Angående kollektivtrafiken Linje 513 som kommer bli 526 och 527.

läf^T^lT^,tlr^\mrt. MU"h.^an.-N.ass_elf°rs°chs*'artä'Behi"s°^etärMag^^a^^-F!erTrpåhe^rna-^LEKEBERGmås^ger^E^^^ch
^t,Tlh ^:,H:^,̂ S^UI^
str^'^eK"i^^'6a.b".ss!UL°5:45fi.""^med;VARFÖRSta'^
^r^lto.delbTl"rm skuIlemrtat'Munhw8 "?VARärmil'M"ke<^^^
HM"!;T.""är.m.Mk°mmera\mot°"ä8e"°chlNTEO'°fpalmBP^-V~ära'u^^^
dessa. Vi kan vänta 5 min extra. Håll LANDSBYG6DEN levande och tHIgänglig^rA8^1"
Detta kommer lämnas över till länstrafiken tisdag 15/8 kl 16-18 på torget i FJUGESTA.
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PROTESTLIST
Angående kollektivtrafiken Linje 513 som kommer bli 526 och 527.

o"härf^."^,'!^n,iv..t"rerMm°t. M""h.yt.ta"'Hasse'fors °ch svartä-Behä"s0"' *' —ae
l"OTbat^.'^"et- FlerTr på helgerna'HEU LEKEBERS "'"tef""^a;NTE tara "^ge^ch
p^^"^a".:HasTre°chsv^bllrmTEh^
S7a^I№, sv:"art'ga. b"TL°5:45finn°med-VARFÖRSka-;b^
^^lted;lb-u"e"som sku""'artat' Mu"hy«an? V*»är". UÖtänk:t',"d:.^al^bTrt8^a

tse^nä^ma^kommer av moton/ägen och INTE Olof Palmes plats. Våra ungdomar behöver
dessa. Vi kan vänta 5 min extra. Håll LANDSBYGGDEN levande och tillgänglig^r^LA"
Detta kommer lämnas över till länstrafiken tisdag 15/8 kl 16-18 på torget, FJUGESTA.
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Sida  1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Chris Gelinder

Telefon (frivilligt)

0706756097

E-post (frivilligt)

chris@gelinder.se

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!

Jag har haft sommarstuga vi Stora Hemsjön i sju år. Har under dessa år sprungit och promenerat längs Svartå-
banans gamla banvall. Ett stycke kulturhistoria värt att bevaras. På dessa sju år har det vuxit igen ganska
mycket. Jag antar att man efter Svartåbanans nedläggning har skött banvallen någorlunda. Jag undrar om det
kommer att röjas något? Vi är många som använder den i rekreationssyfte och jag ser gärna att kommunen
bevarar en del av banan. Med vänlig hälsning Chris GElinder
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E-postformulär

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

staffan boström

Telefon (frivilligt)

0705615995

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

en hälsning från en som längtar tillbaka men! fan vilka priser uppfödd på Hagagatan jag o björn trodde att
hypen inte nått Lekeberg men det var fel får köpa larspersakalles stuga om den finns kvar snälla ni som
bestämmer behåll det här lilla ni är inte bäst o inte sämst men inse att det finns många hjalmar här ute o vi är
många öskfans i förskringen tror jag om nån vet vem jag är så kan hen ringa
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